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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата по видо-

ве приходи, разходи, трансфери, субсидии/
вноски, бюджетно салдо и финансиране по
чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г. съгласно приложение № 1. Държавните органи, министерствата
и ведомствата в срок 10 дни от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“ да
публикуват утвърдените си бюджети на своята
интернет страница.
(2) Утвърждава бюджетите на организациите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. по програми в
рамките на утвърдените им разходи по политики,
по други програми, непопадащи в рамките на
провежданите политики, и по програма „Администрация“ съгласно приложение № 2. В срок
10 дни от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“ организациите да публикуват утвърдените си бюджети по програми
на своята интернет страница.
(3) Организациите по ал. 1 в срок един
месец от обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“ представят в Министерството на финансите месечно разпределение на
утвърдените им годишни размери на приходите,
разходите, трансферите, субсидиите/вноските,
бюджетното салдо и финансирането съгласно
Единната бюджетна класификация.
Чл. 2. Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с
централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена
в писменото уведомление на министъра на
финансите.
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Чл. 3. Неизразходваните средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските
пътища за зимния сезон 2008 – 2009 г. могат
да бъдат използвани за същата цел през 2010 г.,
както и за разплащане на стари задължения
за дейността.
Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката, министъра на здраве
опазването, министъра на труда и социалната
политика и министъра на културата по реда на
чл. 34 от Закона за устройството на държавния
бюджет извършва компенсирани промени на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2010 г. в резултат на
настъпили промени от преструктуриране на
делегираните от държавата дейности в сферата
на общинското образование и здравеопазване,
на специализираните институции за социални
услуги и на социалните услуги, предоставяни
в общността, и на културата през 2010 г. в
рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за
2010 г. средства.
Чл. 5. Директорите на училища в системата
на народната просвета извършват компенсирани
промени по плана за приходите и разходите по
бюджета на училището до 3 дни преди края на
всяко тримесечие и предоставят информация на
разпоредителя с бюджетни кредити от по-висока степен за извършените през тримесечието
компенсирани промени в срок до последното
число на последния месец от тримесечието.
Чл. 6. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката въз основа на данните от
информационната система на Министерството
на образованието, младежта и науката „АдминМ“ предлага на министъра на финансите
да извърши корекции по и между бюджетите
на Министерството на образованието, младежта
и науката, Министерството на земеделието и
храните, Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и
спорта и по бюджетните взаимоотношения на
общините с централния бюджет за 2010 г. във
връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, чието обучение, възпитание
и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2009 – 2010 г., до
31 март 2010 г.
(2) Когато разчетният брой на децата и
учениците, предвиден със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г., е
по-висок от броя на децата и учениците по
информационната система „АдминМ“ към
1 януари 2010 г., до извършването на корекции
по реда на ал. 1 първостепенният разпоредител
с бюджетни кредити заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния
единен разходен стандарт.
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(3) Когато разчетният брой на децата и
учениците, предвиден със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г., е
по-нисък от действителния брой на децата и
учениците по информационната система „АдминМ“ към 1 януари 2010 г., първостепенният
разпоредител с бюджетни кредити разпределя
средствата по формулата за съответната дейност,
като недостигът се разпределя пропорционално
на средствата по формулата до извършване на
корекция по реда на ал. 1.
Чл. 7. Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити предоставят на училищата
средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни
дни от получаването им от централния бюджет.
За училищата, включени в системата на единна сметка, предоставянето на средствата се
извършва чрез залагането на месечни лимити
за плащания.
Чл. 8. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които утвърждават
формули по реда на § 52, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г., не по-късно от 10 март 2010 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса
на такава – по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по
звена и по компоненти на формулата за всяка
отделна дейност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на директорите на звената от съответната
дейност заедно с утвърдения им бюджет или
бюджетна сметка.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят информацията по
ал. 1 на директорите на звената от съответната
дейност и при извършването на промени в
разпределението на средствата по формула.
Чл. 9. (1) По решение на директора, при
условие че са осигурени другите разходи, от
делегирания бюджет на училището, детската
градина или обслужващото звено могат да се
извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства
с източник:
1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в
преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия – по формула.
(2) За придобиваните по реда на ал. 1 дълготрайни активи не се утвърждават поименни
списъци.
(3) Капиталовите разходи по реда на ал. 1
за общинските училища, детски градини или
обслужващи звена се включват в поименния
списък за капиталови разходи на общината.
Чл. 10. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на земеделието
и храните съгласувано с министъра на финансите
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в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представят за
утвърждаване от Министерския съвет по реда на
чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет план-сметките на Фонда
за покриване на разходите за приватизация
към Агенцията за приватизация и на Държавен
фонд „Земеделие“.
(2) Промените по план-сметките на фондовете по ал. 1 се извършват въз основа на акт
на Министерския съвет.
Чл. 11. С приемането на бюджетите за 2010 г.
общинските съвети утвърждават всички извънбюджетни сметки и фондове по приложение
№ 9 към § 32 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г. и ги представят
заедно с бюджетите си в Министерството на
финансите и в съответните сектори към териториалните поделения на Сметната палата.
Чл. 12. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен
вестник“ представя на министъра на финансите
приетите от академичните съвети бюджети на
държавните висши училища и самостоятелния
бюджет на Българската академия на науките,
приет от общото събрание, съгласно Единната
бюджетна класификация и по месеци.
(2) Министърът на отбраната в срока по
ал. 1 представя на министъра на финансите
приетите от академичните съвети бюджети на
Военната академия „Г. С. Раковски“, Националния военен университет „Васил Левски“
и Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ съгласно Единната бюджетна
класификация и по месеци.
Чл. 13. Генералните директори на Българското национално радио и на Българската
национална телевизия в срок един месец от
обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представят на министъра на
финансите месечно разпределение на приетите
от управителните съвети бюджети съгласно
Единната бюджетна класификация.
Чл. 14. Определя средства за извънучилищни
и извънкласни дейности в системата на средното
образование в размер 14 лв. на ученик, които
са разчетени в общата субсидия за делегираните
от държавата дейности по образованието.
Чл. 15. (1) За заявените от общините, но
неразкрити специализирани институции и
социални услуги в общността предоставените
през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число
на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за
четвъртото тримесечие – до 6 декември 2010 г.
(2) След 10 декември 2010 г. министърът на
финансите извършва необходимата промяна за
намаление на бюджетните взаимоотношения на
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общините с централния бюджет на основата
на представени от общините справки за общия
размер на възстановените средства.
Чл. 16. (1) Министърът на здравеопазването
чрез регионалните центрове по здравеопазване
определя и наблюдава/координира промените
в натуралните показатели по общини в делегираните от държавата дейности по здраве
опазване, с изключение на децата и учениците,
наблюдавани в здравните кабинети, и децата в
яслените групи на обединените детски заведения,
финансирани по единни разходни стандарти, и
ги представя в Министерството на финансите
за извършване на компенсирани промени.
(2) Министерството на здравеопазването
до 15 февруари 2010 г. публикува на интернет страницата си информация към 1 януари
2010 г. за броя на децата в детските ясли, на
децата в детските кухни, на медиаторите и на
преминалите болни в диспансерите, разпределени по видове единни разходни стандарти и
по първостепенни разпоредители с бюджетни
кредити.
(3) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката „АдминМ“,
представени от министъра на образованието,
младежта и науката, министърът на финансите
извършва корекции по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2010 г. във връзка с настъпили промени в
броя на учениците и на децата, наблюдавани
в здравните кабинети, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни
разходни стандарти за учебната 2009 – 2010 г.,
до 31 март 2010 г.
(4) Общините представят на регионалните
центрове по здравеопазване информация в
края на всяко тримесечие за броя на децата
в детските ясли, на децата в детските кухни и
на здравните медиатори.
Чл. 17. (1) Средствата, предоставени на
общините от централния бюджет по реда на
чл. 39 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2008 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 37, 43, 53, 57, 68, 78, 101 и 108 от 2008 г. и
бр. 1 от 2009 г.), които не са усвоени до края
на 2009 г., се ползват за същото предназначение през 2010 г.
(2) При кандидатстване за финансиране на
проекти пред Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет общините предоставят в комисията
информация за дейностите, за които е разходван
остатъкът от средствата по ал. 1.
Чл. 18. Едноличните търговски дружества
с държавно участие в капитала, с изключение
на лечебните заведения за болнична помощ,
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правят отчисления за държавата от печалбата
по годишния финансов отчет след данъчно
облагане за финансовата 2009 г., както следва:
1. дружествата с ограничена отговорност –
50 на сто от печалбата;
2. акционерните дружества след приспадане
на отчисленията за фонд „Резервен“ в размер
10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1
от Търговския закон – дивидент за държавата
в размер 50 на сто от печалбата.
Чл. 19. Представителите на държавата в
общите събрания на търговските дружества с
държавно участие в капитала, с изключение
на лечебните заведения за болнична помощ,
при разпределянето на печалбата за 2009 г.
да предложат отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно дивидент за
акционерите, при условията и в размерите,
определени в чл. 18.
Чл. 20. Търговските дружества с държавно
участие в капитала, които притежават дялове
или акции в други търговски дружества, упълномощават своите представители в общите
събрания на другите дружества да предложат и
гласуват разпределение на тяхната печалба при
условията и в размерите, определени в чл. 18.
Чл. 21. (1) Търговските дружества по чл. 18,
19 и 20 правят вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти,
за държавата до 31 май 2010 г., а тези, които
съставят годишен финансов отчет съгласно
чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството – до
15 юли 2010 г., при спазване разпоредбите на
чл. 133 и 247а от Търговския закон.
(2) Вноските по ал. 1 постъпват по сметката
за приходите на централния бюджет на съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите или на териториалната
дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“,
като при превеждането на сумите се попълва
код за вид плащане 11 48 00.
Чл. 22. (1) Министерството на финансите
за целите на касовото управление определя и
залага в единната сметка ежемесечни лимити
за плащания по реда на § 21, ал. 9 и 10 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.
(2) Разходите и трансферите по чл. 6, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г., подлежащи на плащане
чрез левовите бюджетни сметки по § 21, ал. 4
от преходните и заключителните разпоредби на
същия закон, се включват в месечния лимит
за плащания в размерите съгласно месечното
разпределение по чл. 1, ал. 3, което трябва да
бъде съобразено със специфичните особености
на бюджета на съответното министерство и
ведомство (включително за предоставяните
трансфери за други бюджетни организации и
за капиталовите разходи), освен в случаите,
когато са предприети мерки по коригиране на
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лимитите при намаляване на разходите по реда
на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г.
(3) Освен сумите по ал. 2 въз основа на
искане от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити в месечния лимит за плащания
чрез левовите бюджетни сметки по § 21, ал. 4
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г. се включват и съответните
суми, подлежащи на плащане през месеца:
1. по държавни инвестиционни заеми,
включително в частта на съфинансирането по
бюджетите на държавните органи;
2. за сметка на постъпили средства от дарения, международни програми и споразумения
и други безвъзмездно получени средства;
3. по обслужване на държавния дълг;
4. за възстановяване на надвнесени приходи;
5. по операции със средства на разпореждане, чужди средства и други операции по
финансирането;
6. по § 20 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. – при необходимост.
(4) До 20-о число на месеца държавните органи, министерствата и ведомствата представят в
Министерството на финансите заявка за лимита
за плащания за следващия месец, придружена
с актуализирана прогноза за постъпленията и
плащанията за следващите два месеца.
(5) Месечните суми по ал. 2 могат да се
променят от Министерството на финансите въз
основа на мотивирано предложение на първо
степенните разпоредители с бюджетни кредити
само в непредвидени случаи и при извънредни
събития, както и в случаите по чл. 107.
(6) Ръководителите на държавните органи,
министерствата и ведомствата контролират и
управляват изпълнението на утвърдените им
бюджети и разпределението на бюджетните
разходи по месеци в рамките на определените
по реда на ал. 2 – 5 лимити.
Чл. 23. (1) При залагането и актуализирането
на лимитите в СЕБРА за целите на уреждане
на възникнали по реда на § 21, ал. 13 и 15 и
§ 33, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г. задължения на
съответните бюджетни предприятия към централния бюджет Министерството на финансите
може да предприеме мерки за намаляване на
заложения лимит или за отлагане залагането на
лимит за съответното бюджетно предприятие
до цялостното уреждане на задължението или
намаляването му до взаимно съгласуван размер.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато възникналите задължения са в рамките на предварително
уточнен и съгласуван между Министерството на
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финансите и съответното бюджетно предприятие
очакван размер или са възникнали инцидентно,
или са в несъществен размер.
Чл. 24. (1) За банковото обслужване на държавните органи, министерствата и ведомствата
и на техните подведомствени разпоредители
с бюджетни кредити и структурни единици,
включени в системата на единната сметка и
в системата за електронни бюджетни разплащания, не може да се сключват договори за
комплексно банково обслужване на съответните
разпоредители с бюджетни кредити.
(2) 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.
Чл. 25. (1) Средствата за социално-битово
и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в
общините и в другите бюджетни предприятия
заедно с припадащите се суми за данъци и
осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети и извънбюджетни сметки
и фондове по разходен § 10-00 от Единната
бюджетна класификация.
(2) Средствата за социално-битово и културно
обслужване на персонала в държавните органи,
министерствата и ведомствата, в общините и
в другите бюджетни предприятия се определят
в размер до 3 на сто от плановите разходи за
заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения
произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“ и
от Закона за Министерството на вътрешните
работи, а се разходват през годината на базата
на начислените средства за заплати.
(3) Средствата по ал. 2 могат да се използват
за предоставянето на ваучери за храна до размера и при условията и по реда на чл. 209 от
Закона за корпоративното подоходно облагане.
(4) Определянето, разходването и отчитането
на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната
година. Сумата по ал. 2 включва дължимите
осигурителни вноски и данъци за сметка на
бюджетната организация.
(5) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за дейностите,
финансирани чрез извънбюджетните сметки
и фондове по приложение № 9 към § 32 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.
(6) Начинът на използване на средствата
по ал. 2 се определя с решение на общото
събрание на работниците и служителите.
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(7) Използването на средствата по ал. 2
за лицата, чиито правоотношения произтичат
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, се
определя със заповед на съответния министър
(ръководител).
(8) Разходването на средствата по ал. 2, както
и припадащите се данъци и осигурителни вноски
се отчитат по съответните разходни параграфи от
Единната бюджетна класификация в зависимост
от естеството и характера на разходите, като
при необходимост се извършват съответните
корекции по бюджетите и по извънбюджетните
сметки и фондове.
(9) За придобиваните със средства по ал. 2
дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.
(10) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в делегираните
от държавата дейности, финансирани по единни
разходни стандарти, се планират и отчитат по
съответните разходни параграфи от Единната
бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите.
Чл. 26. (1) Средствата за възнаграждения по
чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване
се осигуряват за сметка на средствата за заплата
и се отчитат по § 02 „Други възнаграждения и
плащания за персонал“ от Единната бюджетна
класификация.
(2) Средствата за възнаграждения по чл. 40,
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване на
педагогическия персонал са за сметка на предвидените средства по § 02 „Други възнаграждения и плащания за персонал“, когато дните
се отработват от заместници. Изплатените
парични възнаграждения на заместниците са
за сметка на средствата за заплати.
Чл. 27. Средствата по международни програми и споразумения, включително свързаното
с тях национално съфинансиране, обслужвани
чрез левови сметки на Националния фонд и
на Държавен фонд „Земеделие“ в Българската
народна банка, могат да се депозират при условията и по реда на § 21, ал. 18 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г., включително чрез прилагането на процедурите по ал. 13, 14 и 15 от същия параграф.
Чл. 28. Трансферите от Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 2.4
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г. се извършват след решение
на управителния му съвет за финансиране на
конкретни екологични проекти и дейности.
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Чл. 29. (1) От 1 януари 2010 г. до 20 на сто
от ежемесечно превежданите от републиканския
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. 30. (1) Държавните органи и другите
бюджетни 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, за която няма кандидати от населеното място, обекта или района, в който
се намира седалището на предприятието или
неговата териториална структура.
(2) Въз основа на трудовите задължения
и изискванията за длъжността, определени с
длъжностните характеристики, работодателят,
а за дейностите, финансирани от общинските
бюджети – общинският съвет, утвърждава 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 и извънбюджетните
сметки, 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. 31. (1) По решение на общинските
съвети могат да се подпомагат разходите за
погребения с източник на финансиране имуществените данъци, таксите, неданъчните и
другите общински приходи.
(2) В помощта по ал. 1 се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог,
ковчег, превоз на покойника, надгробен знак,
изкопаване и заравяне на гроба или кремиране
по цени, утвърдени от общинските съвети.
(3) Помощта по ал. 1 се предоставя за
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални
услуги и регистрирани в службите за социално
подпомагане лица.
Чл. 32. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г. за
национално представените организации на
хора с увреждания и за организации за хора с
увреждания съгласно приложение № 3.
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Чл. 33. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на
държавните субсидии по чл. 32.
Чл. 34. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г. за
юридическите лица с нестопанска цел съгласно
приложение № 4.
Чл. 35. (1) Лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2010 г., кандидатстващи за финансиране на
общественозначими проекти, до 9 април 2010 г.
подават в Министерството на правосъдието
проектите и следните документи:
1. удостоверение за актуално правно състояние;
2. списък на лицата от състава на управителните органи;
3. удостоверения от компетентните органи
за наличието или липсата на задължения, представляващи публични вземания по смисъла на
чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс;
4. декларация за спазване изискванията на
Закона за мерките срещу изпирането на пари
и че не са налагани имуществени санкции или
глоби по този закон на лицето, съответно на
членовете на неговия управителен орган.
(2) Министърът на финансите съгласувано
с министъра на правосъдието издава насоки за
кандидатстване за финансиране на общественозначими проекти на лицата по чл. 9, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г., които се публикуват на
интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2010 г.
(3) Лицата по ал. 1 следва да спазват образеца
на формуляра за кандидатстване, утвърден от
министъра на финансите, който се публикува
на интернет страницата на Министерството на
финансите най-късно до края на февруари 2010 г.
(4) Проектите по чл. 9, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2010 г. се оценяват от 10-членна комисия,
определена със заповед на министъра на правосъдието, в която се определят и правилата за
работа на комисията. Председател на комисията
е заместник-министър на правосъдието, а членове – по един представител на администрацията
на Министерския съвет, Министерството на
правосъдието, Министерството на финансите,
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, Министерството на труда и социалната
политика, Министерството на здравеопазването,
Министерството на образованието, младежта и
науката, Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и спорта,
предложени от съответните ръководители.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

(5) Административно-техническото обслужване на комисията по ал. 4 се осъществява от
Министерството на правосъдието.
(6) Членовете на комисията по ал. 4 не
получават възнаграждение за участието си в
нейната работа.
(7) Комисията по ал. 4 оценява проектите
по критериите на чл. 9, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2010 г. и до 30 април 2010 г. представя на
министъра на правосъдието протокол с предложение за разпределение на средствата по
т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.
(8) Въз основа на протокола по ал. 7 министърът на правосъдието внася в Министерския
съвет проект на постановление за разпределение
на средствата по т. 27 от приложение № 4 към
чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г.
(9) Комисията по ал. 4 извършва служебна
проверка за наличието на обстоятелствата по
глава трета, раздел II от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 36. (1) Утвърждава разпределението
на субсидиите за нефинансови предприятия
по централния бюджет за 2010 г. съгласно
приложение № 5.
(2) Средствата по ал. 1 в частта „Други
субсидии и плащания“ се предоставят за:
1. финансиране на дейността по изпълнението на публичните задачи от държавните
предприятия „Строителство и възстановяване“,
„Транспортно строителство и възстановяване“
и „Съобщително строителство и възстановяване“, възложени им съгласно чл. 3, ал. 2,
чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските
на Министерството на транспорта и Войските
на Комитета по пощи и далекосъобщения в
държавни предприятия;
2. финансиране на основание чл. 13, ал. 1
във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и
изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно във военно положение
на: „Терем“ – ЕАД – София, „Информационно обслужване“ – АД – София, Централен
кооперативен съюз и Военноремонтен завод
„Вола“ – АД – Враца.
(3) Неусвоените към 31 декември 2010 г.
средства по ал. 1 и 2 се възстановяват до 31
януари 2011 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 37. (1) Резервът за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2010 г. се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
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(2) Средствата по ал. 1, както и сумите по
ал. 7 и 9 се предоставят от централния бюджет
и се разходват по бюджетите на министерствата,
ведомствата и общините въз основа на съответните решения на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане чрез корекция
на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити, включително за случаите, когато крайни получатели
на сумите не са бюджетни предприятия.
(3) Подлежащите на възстановяване неусвоени средства от обекти, които са приключени,
отпуснати на министерствата и ведомствата
от резерва за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия,
включително от предходни години, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен
разпоредител. За тези суми се извършват
съответните корекции по бюджетите им и по
централния бюджет до 15-о число на месеца,
следващ месеца на завършване и разплащане
на обектите, за които са предназначени.
(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 „Гражданска защита“ на Министерството на вътрешните работи в Българската
народна банка до 15-о число на месеца, следващ
месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите
и наличностите по тази сметка се отразяват
в отчетността на централния бюджет и не се
включват в бюджета на Министерството на
вътрешните работи. Възстановените суми се
отчитат от централния бюджет и общините по
§ 31 – 20 от Единната бюджетна класификация.
(5) Въз основа на искане от Министерството
на вътрешните работи с размера на постъпилите
по сметката по ал. 4 суми Министерството на
финансите извършва корекции в централния
бюджет за възстановяването им в резерва за
непредвидени и неотложни разходи в частта му
за предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия и в увеличение
на постъпленията по § 31 – 20 от Единната
бюджетна класификация. Тези корекции се отразяват в централния бюджет като общи суми,
без да се разпределят по общини.
(6) За извършените корекции по реда на ал. 3
и 5 Министерството на финансите уведомява
Министерството на вътрешните работи.
(7) Средствата по ал. 6 се преразпределят
от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на писмо на
Министерството на вътрешните работи. Преразпределените средства се предоставят от централния бюджет чрез корекция на бюджетните
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взаимоотношения между централния бюджет
и съответните първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити.
(8) Наличните към 31 декември 2010 г. по
сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 7, се разходват през
2011 г. за обектите, за които са предоставени.
(9) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2010 г. средства по ал. 1
и 7 се преразпределят от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане въз
основа на предоставена от тях информация
на Министерството на вътрешните работи и
на комисията и след извършване на корекции
по техните бюджети и съответна корекция в
централния бюджет за възстановяване на неусвоените суми в резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия.
Чл. 38. (1) За целите на касовото изпълнение
на бюджета постъпленията на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“,
произтичащи от освобождаване на държавни
резерви и военновременни запаси, се отчитат
в намаление на разходите за придобиване на
държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни
запаси, които са освободени без възстановяване,
извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите
по предложение на председателя на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да извърши компенсирани
промени по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“,
като за сметка на отчетеното намаление на
разходите за придобиване на държавни резерви
и военновременни запаси се увеличават капиталовите разходи, свързани с изграждане на нови
и с ремонти и възстановяване на наличните
съдови вместимости и складови бази, както и
текущите разходи за наемане на външни съдови
вместимости и складове.
Чл. 39. Предвидените в централния бюджет
суми за национално съфинансиране на проекти,
одобрени по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво
развитие в България, се предоставят по бюджетите на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити чрез корекция на бюджетните
им взаимоотношения с централния бюджет.
Чл. 40. (1) Предвидените средства за покриване на разходите за концесионна дейност
по бюджета на Министерството на финансите
се предоставят и разходват чрез съответните
бюджети на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Предоставените по реда на ал. 1 суми
от бюджета на Министерството на финансите
се отчитат като трансфери. Разходването на
средствата от бюджетните организации – по-
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лучатели на сумите, се отчита по съответните
разходни параграфи в зависимост от естеството
и характера на разходите.
Чл. 41. Разходите за представителни цели
на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации се
определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата,
ведомствата и на държавните висши училища
и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации – от министър-председателя или от главния секретар
на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините – от съответния общински
съвет.
Чл. 42. (1) Министерството на здраве
опазването предоставя субсидии на общински
болници в отдалечени и рискови райони по
критерии и ред, определени от министъра на
здравеопазването и съгласувани с Националното
сдружение на общините в Република България,
в рамките на средствата, предвидени в Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2010 г. за тази дейност.
(2) Министерството на здравеопазването
предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на
сто държавно участие, за високотехнологични
дейности с национално значение по критерии
и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени
в Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г. за тази дейност.
Чл. 43. Предвидените в чл. 1, ал. 2, раз
дел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. капиталови
трансфери се предоставят от републиканския
бюджет за:
1. Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ – 90 000 хил. лв.;
2. „Български държавни железници – Пътнически превози“ – ЕООД – 20 000 хил. лв.;
3. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – 9000 хил. лв.;
4. Българския Червен кръст – 800 хил. лв.;
5. „Студентски столове и общежития“ –
ЕАД – 630 хил. лв.
Чл. 44. Необходимите разходи за превоз
на хемодиализирани лица, както и на други
лица за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1,
т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със
средства от бюджета на Министерството на
здравеопазването по ред и обхват, определени
от министъра на здравеопазването.
Чл. 45. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ, които са били субсидирани от бюджета
на Министерството на здравеопазването до
31 декември 2009 г., получават изравнителна
субсидия през първото тримесечие на 2010 г. за
дейностите, изпълнени по договорите до края на
2009 г.
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(2) Областните диспансери за онкологични,
психични, пневмофтизиатрични и кожно-венерически заболявания, които са били субсидирани от общините до 31 декември 2009 г., се
субсидират от съответните бюджети през 2010 г.
въз основа на договор.
(3) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения се финансират
по досегашния ред.
Чл. 46. (1) Снабдяването на здравните и
лечебни заведения с лекарствени продукти,
медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура,
предвидени в нормативен акт или произтичащи
от приетите от Министерския съвет национални
програми, планове и проекти, се осъществява
от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерство на здравеопазването може
да предоставя целево средства за капиталови
разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и
общинско участие в капитала.
Чл. 47. Утвърждава норматив на час програма на Българската национална телевизия
за подготовка, създаване и разпространение на
национални и регионални програми в размер
1978 лв.
Чл. 48. Утвърждава норматив на час програма на Българското национално радио за
подготовка, създаване и разпространение на
национални и регионални програми в размер
461 лв.
Чл. 49. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните
висши училища в размер 866 лв.
Чл. 50. (1) Определя държавни субсидии,
както следва:
1. за един храноден в студентските столове – до 3,20 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,15 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват с
одобрените субсидии на „Студентски столове и
общежития“ – ЕАД, София, и на съответните
държавни висши училища.
(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта
и науката извършва корекции на субсидиите по
ал. 1 между държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, София.
(4) Месечната парична помощ при ползване
на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития
и столове, приета с Постановление № 235 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86
от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2009 г.), се определя
в размер до 35 лв.
Чл. 51. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити утвърждават бюджетите
и бюджетните сметки на училищата, детските
градини и обслужващите звена – второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити към тях, в
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съответствие с разпределението на средствата
по единни разходни стандарти, извършено по
реда на § 52, ал. 2 – 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски
градини и обслужващи звена, представят месечното разпределение на разходите по чл. 1,
ал. 3 в частта за функция „Образование“,
съобразено с получените средства по единни
разходни стандарти.
Чл. 52. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2010 г. места в детските ясли,
детските кухни, целодневните детски градини и
обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните
услуги, предоставяни в общността, се осигурява
от собствени приходи по реда на чл. 26, ал. 2 от
Закона за общинските бюджети. От следващата
бюджетна година финансирането се осигурява
по единни разходни стандарти за съответните
делегирани от държавата дейности.
(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.
Чл. 53. (1) Към областните диспансери за
психични заболявания със стационар се разкриват субституиращи и поддържащи програми
с метадон и дневни психо-рехабилитационни
програми, определени като делегирана от държавата дейност.
(2) Предвидените за 2010 г. средства по
ал. 1 се предоставят на областните диспансери за психични заболявания със стационар от
общинските бюджети по реда на делегираните
от държавата дейности.
Чл. 54. Размерът на режийните разноски за
закуска, обяд и вечеря за ученическото столово
хранене се определя с решение на общинския
съвет за сметка на имуществените данъци
и таксите, неданъчните и другите общински
приходи.
Чл. 55. (1) Първостепенният разпоредител
с бюджетни кредити може да прави вътрешни компенсирани промени по субсидиите и
между субсидиите за социално-битови разходи
на студентите и докторантите в рамките на
одобрените за целта средства за държавните
висши училища.
(2) Неусвоените средства за социално-битови
разходи на студентите и докторантите, предложени и разпределени от министъра на образованието, младежта и науката, се използват за
ремонт на студентските общежития и столове
или за закупуване на компютърна техника за
обучение на студентите.
(3) Неусвоената част от субсидиите за „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, София,
се използва за ремонт на стопанисваните от
тях столове и общежития.
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Чл. 56. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на икономиката, енергетиката
и туризма размера на средствата по чл. 50,
ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия, за които да се
отнася съответната сума на лихвата, начислена
по депозитите в Българската народна банка,
по реда на § 21, ал. 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд „Извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения“ и фонд „Радиоактивни
отпадъци“ за сметка на приходите от лихви по
централния бюджет.
(3) Начисляването и превеждането на лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в
рамките на бюджетната година.
Чл. 57. По предложение на министъра на
финансите предвидените в централния бюджет
за 2010 г. средства за обучение, квалификация
и професионална подготовка в областта на
публичните финанси на служителите от администрацията се предоставят по реда на чл. 34,
ал. 2 от Закона за устройството на държавния
бюджет по бюджета на Министерството на
финансите за дейността на Школата по публични финанси.
Чл. 58. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се предоставят в зависимост
от постигнатите резултати и при условията и по
реда на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и
реда за планиране, разпределение и разходване
на средствата, отпускани целево от държавния
бюджет за присъщата на висшите училища
научна или художественотворческа дейност
(обн., ДВ, бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16
от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.).
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и
науката след 30 юни 2010 г. може да извършва
промени на средствата по ал. 1 между държавните висши училища на базата на извършена
оценка на резултатите от научната дейност.
Чл. 59. Министърът на финансите съгласувано с министъра на отбраната да определи
механизъм за изплащане на задълженията на
Министерството на отбраната през 2010 г. по
договорите за модернизация на въоръжените
сили, свързани с изпълнението на съюзническите
задължения на Република България.
Чл. 60. (1) Средствата, изразходвани за
пътни разходи за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз,
които попадат в обхвата на Решение 31/2008
на Генералния секретар на Съвета/Върховния
представител за Общата външна политика и
политика на сигурност относно възстановяване
на пътни разходи за делегати на членовете на
Съвета, се възстановяват в двумесечен срок
на Българската народна банка от централния
бюджет след извършване на проверка от Гене-
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ралния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на
възстановяване пътни разходи за съответната
бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се
отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 61. (1) Утвърждава разпределението на
средствата по § 55 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г. съгласно приложение № 6.
(2) Министърът на образованието, младежта
и науката до 31 март 2010 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните
програми за развитие на средното образование.
(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта
и науката след 30 юни 2010 г. може да прави
компенсирани промени в разпределението,
утвърдено с ал. 1.
Чл. 62. (1) Министърът на финансите по
предложение на министъра на образованието,
младежта и науката извършва корекции на
субсидиите за държавните висши училища по
и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1
от Закона за висшето образование.
(2) Корекциите на субсидията за издръжка
на обучението се извършват при запазване на
еднакъв базов норматив за всички държавни
висши училища и за всички професионални
направления.
(3) Допълнителните субсидии 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 – „Допълнителни субсидии“.
Чл. 63. (1) При внос на стоки и услуги в
изпълнение на междуправителствени кредитни
и клирингови спогодби и протоколи, от които
произтичат разплащания с бюджета, министърът
на финансите одобрява на фирмите вносителки
коефициент за преизчисляване на преводните
и клиринговите рубли в левове в размер не
по-малък от 0,45 лв. за една преводна или
клирингова рубла.
(2) За митнически оценки на природния
газ, доставен в погашение на задълженията
на Русия и Украйна по Споразумението за
сътрудничество в усвояването на Ямбургското
газово находище и строителството на газопровода Ямбург – Западна граница на СССР, през
2010 г. се прилага коефициент 0,45 лв. за една
преводна рубла – условна разчетна единица
по споразумението и протоколите към него.
Чл. 64. (1) Средствата с произход от остатъчните салда от клирингови и бартерни
междуправителствени споразумения могат да
се ползват за капиталови разходи по реда на
Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Остатъчните салда от конвертируемите
валутни наличности към 31 декември 2009 г. в
задграничните представителства на Република
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България могат да се ползват за сметка на
утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г., а
в Центъра на промишлеността на Република
България в Москва, Руската федерация – за
сметка на утвърдената субсидия по бюджета на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма за 2010 г.
(3) Реализираните приходи във валута от
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити – 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 2010 г.
(4) Набраните средства в затворени (неконвертируеми) валути в задграничните представителства на Република България могат да се
ползват за капиталови разходи над утвърдения
лимит след разрешение на министъра на финансите и независимо от изпълнението на собствените приходи при спазване изискванията на
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 65. (1) Министерствата и другите бюджетни организации – получатели на външни
държавни заеми, в срок 5 работни дни след
датата на извършено усвояване на средства от
заем писмено уведомяват Министерството на
финансите за операциите и представят копия
на съответните банкови документи.
(2) Министерствата и другите бюджетни
организации – получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на
финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок
3 работни дни след получаването им.
(3) Министерствата и другите бюджетни
организации – получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на
финансите писмо за потвърждаване на сумата
и датата на плащане съгласно споразуменията
с външните кредитори в срок 10 работни дни
преди датата на съответното плащане.
(4) В случаите на неточности в изчисленията
или непълна информация относно всички необходими реквизити за извършване на плащането
по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните
кредитори, получателите на външни държавни
заеми предприемат необходимите действия
към външните кредитори за уточняване на
дължимите суми или липсващите реквизити и
представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.
(5) Министерството на финансите писмено
потвърждава вальора, размера и валутата на
плащането в срок 3 работни дни след получаването на писмото по ал. 3 и 4.
(6) Министерствата и другите бюджетни организации нареждат плащането към кредитора
в съответната валута и с вальор – датата на
плащането, спазвайки изискванията на Българ-
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ската народна банка за извършване на валутни
преводи, и представят копие на нареждането
за плащане в Министерството на финансите
най-късно в деня преди вальора.
(7) Забранява се плащането да се извършва на дата, различна от датата, посочена в
потвърждението на кредитора. В случаите на
неработни дни се спазват клаузите на кредитното
споразумение, а при липса на такива клаузи
кредитополучателят изисква допълнителни
инструкции от кредитора.
(8) Министерствата и другите бюджетни
организации в срок 5 работни дни след датата
на извършеното плащане писмено уведомяват
Министерството на финансите за операциите
по превода и представят копия на съответните
банкови документи.
(9) Министерствата и другите бюджетни организации – получатели на външни държавни заеми,
в т.ч. на заеми, включени в приложение № 8 към
§ 16, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г., до 5-о число
на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по
месеци за текущата 2010 г. и информация за
очакваните усвоявания на средства от заемите
по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.
(10) При договаряне на нови кредити сметките за усвояване на средствата се откриват в
Българската народна банка.
(11) С представяне на ежемесечния отчет
и на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки
и фондове първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити представят в Министерството на финансите отчет за всеки държавен
инвестиционен заем, придружен с обяснителна
записка и оценка за изпълнението на бюджета
на проекта на държавния инвестиционен заем
до края на 2010 г.
Чл. 66. (1) Усвояванията по външни държавни инвестиционни заеми могат да са в
размер до 260 403,64 хил. лв. по министерства
и ведомства, както следва:
1. Министерството на труда и социалната
политика – 5 451,97 хил. лв.;
2. Министерството на вътрешните работи –
14 864,31 хил. лв.;
3. Министерството на околната среда и
водите – 7 823,32 хил. лв.;
4. Министерството на регионалното развитие
и благоустройството – 109 046,75 хил. лв.;
5. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията –
107 570,65 хил. лв.;
6. Министерството на финансите –
15 646,64 хил. лв.
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(2) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията може
да извърши допълнителни разходи в размер до
2500 хил. лв., а Министерството на регионалното развитие и благоустройството – до
19 688,40 хил. лв., за сметка на неизразходвани
средства от получени траншове по външни
държавни инвестиционни заеми от предходната година.
(3) В случаите, когато има неизразходвани
средства от получени траншове по външни
държавни инвестиционни заеми от предходни
години, които са наличности в края на 2009 г.,
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити приоритетно разходват наличните
средства по съответните проекти, като общият
разход от наличните средства в края на 2009 г.
и новите траншове не могат да надвишават
посочените в ал. 1 и 2 размери.
(4) Министърът на финансите може да
извършва компенсирани промени в разпределението на външното финансиране по ал. 1.
Чл. 67. Отрасловите министерства, които
отговарят за изпълнението на проекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми, до 15-о
число на месеца, следващ всяко тримесечие,
представят в Министерството на финансите
тримесечен отчет за степента на реализация
на проектите.
Чл. 68. (1) Отрасловите министерства, в
чийто ресор са държавните предприятия и
търговските дружества – получатели на държав
ногарантирани заеми, до 15-о число на месеца,
следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите по реда на чл. 21,
ал. 2 от Закона за държавния дълг тримесечен
отчет за степента на реализация на проектите.
(2) Получателите на държавногарантирани
заеми представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи
плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.
(3) В случаите на неточности в изчисленията или на непълна информация относно
всички необходими реквизити за извършване
на съответното плащане, в т.ч. дължащи се
и на външните кредитори, получателите на
държавногарантирани заеми предприемат необходимите действия към външните кредитори
за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните
данни в Министерството на финансите в срок
3 работни дни след получаването им.
(4) Получателите на държавногарантирани
заеми представят в Министерството на финансите писмено потвърждение на ангажимента
за извършване на предстоящо плащане в срок
10 работни дни преди датата на съответното
плащане.
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(5) Получателите на държавногарантирани
заеми представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно
в деня преди вальора на съответното плащане.
(6) Получателите на държавногарантирани
заеми в срок 5 работни дни след датата на
извършеното плащане писмено уведомяват
Министерството на финансите за операциите
по превода и представят копия на съответните
банкови документи.
(7) Получателите на държавногарантирани
заеми в срок 5 работни дни след датата на
извършено усвояване на средства от заема
писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите и представят копия на
съответните банкови документи.
(8) Получателите на държавногарантирани
заеми, в т.ч. на държавногарантираните заеми,
включени в приложение № 8 към § 16, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г., до 5-о число на всеки месец
подават информация за очакваните усвоявания
на средства от заемите по месеци за текущата
2010 г. и информация за очакваните усвоявания
на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.
Чл. 69. (1) Крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, в срок 5
работни дни след датата на извършено усвояване на средства от заем писмено уведомяват
Министерството на финансите за операциите
и представят копия на съответните банкови
документи.
(2) Крайните бенефициенти – получатели на
външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията
за предстоящи плащания от банките кредитори
в срок 3 работни дни след получаването им.
(3) Крайните бенефициенти – получатели на
външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно
споразуменията с външните кредитори в срок
10 работни дни преди датата на съответното
плащане.
(4) В случаите на неточности в изчисленията или на непълна информация относно
всички необходими реквизити за извършване
на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и
на външните кредитори, крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми,
предприемат необходимите действия към вън
шните кредитори за уточняване на дължимите
суми или липсващите реквизити и представят
коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.
(5) Министерството на финансите писмено
потвърждава вальора, размера и валутата на
плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.
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(6) Крайните бенефициенти – получатели
на външни държавни заеми, нареждат плащането към кредитора в съответната валута
и с вальор – датата на плащането, спазвайки
изискванията на обслужващата банка за извър
шване на валутни преводи, и представят копие
на нареждането за плащане в Министерството
на финансите най-късно в деня преди вальора.
(7) Крайните бенефициенти – получатели
на външни държавни заеми, се задължават
да извършат плащането с дата, посочена в
потвърждението на кредитора. В случаите на
неработни дни се спазват клаузите на кредитното
споразумение, а при липса на такива клаузи
кредитополучателят изисква допълнителни
инструкции от кредитора.
(8) Крайните бенефициенти – получатели на
външни държавни заеми, в срок 5 работни дни
след датата на извършеното плащане писмено
уведомяват Министерството на финансите за
операциите по превода и представят копия на
съответните банкови документи.
(9) Крайните бенефициенти – получатели
на външни държавни заеми, в т.ч. на заеми,
включени в приложение № 8 към § 16, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г., до 5-о число на всеки месец
подават информация за очакваните усвоявания
на средства от заемите по месеци за текущата
2010 г. и информация за очакваните усвоявания
на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.
Чл. 70. (1) Предвидените в централния
бюджет за 2010 г. средства за официална помощ за развитие се предоставят чрез бюджета
на съответния първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) По предложение на министъра на
външните работи от средствата по ал. 1 се
предоставят 600 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г. за
Доверителния фонд към ЮНЕСКО за участие
в международното сътрудничество за развитие.
(3) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят
652,9 хил. лв. по бюджета на Министерството
на външните работи за 2010 г. за Доверителния
фонд на Инвестиционния механизъм за съседните държави към Инструмента на Европейския
съюз за помощ за съседните държави.
Чл. 71. (1) Предвидените по централния бюджет за 2010 г. средства за ремонт и обзавеждане
на студентските общежития и столове в размер
20 000 хил. лв. се разпределят по предложение
на министъра на образованието, младежта и
науката между бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката и като
допълнителен трансфер за „Студентски столове
и общежития“ – ЕАД.
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(2) Министърът на финансите извършва
необходимите корекции по бюджета на Министерството на образованието, младежта и
науката и капиталовия трансфер за „Студентски
столове и общежития“ – ЕАД.
Чл. 72. Националният статистически институт да финансира и дейността си по програма
„Преброяване“, включваща подготовката и
организацията по преброяването, в рамките
на бюджета си за 2010 г.
Чл. 73. (1) По решение на общинския съвет
със средства от целевата субсидия по чл. 10,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се финансират
капиталови разходи за делегирани от държавата
дейности и за местни дейности.
(2) Не се допуска с решение на общинския
съвет да се извършват разходи от целевата
субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
за закупуване на автомобили за общинската
администрация, включително за плащания по
договори за лизинг от предходни години, за
закупуване на мобилни телефони, офис обзавеждане и климатици за административни сгради.
Чл. 74. (1) Министърът на финансите по
предложение на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2010 г. и Държавен фонд „Земеделие“ утвърждава капиталовите разходи за 2010 г. по
обекти за строителство и основен ремонт, както
и за дълготрайни активи с единична стойност
над 200 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г. и Държавен фонд „Земеделие“ в срок един
месец от обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“ представят в Министерството на финансите на технически и хартиен
носител документация за капиталовите разходи
по ал. 1 при условия и по ред, определени от
министъра на финансите.
(3) Не подлежат на утвърждаване разходите за нематериални дълготрайни активи с
изключение на разходите, свързани с придобиване на програмни продукти и изграждане
на информационни системи над стойностния
праг по ал. 1.
(4) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава
капиталовите разходи за 2010 г. на Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
съответствие с дългосрочния договор по чл. 25,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, на
„БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, в съответствие с договора с държавата за възлагане на
задължителни превозни услуги и на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за
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изграждането, реконструкцията, поддържането
и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално
значение.
(5) Предложението по ал. 4 се представя в
Министерството на финансите с обяснителна
записка и отчет за разходването на средствата
и за изпълнението на обектите през 2009 г. в
срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(6) Не се утвърждават поименни списъци
за капиталовите разходи с източник на финансиране преходен остатък от минали години и
собствени бюджетни средства на Българското
национално радио, Българската национална
телевизия, Българската академия на науките,
държавните висши училища към Министерството на образованието, младежта и науката
и към Министерството на отбраната.
(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г., които имат утвърдени с постановлението
капиталови разходи над 2000 хил. лв., планират средства в размер не по-малък от 150 хил.
лв., за реализиране на мерки за осигуряване
на достъпна архитектурна среда за хората с
увреждания.
Чл. 75. (1) С отчета за тримесечното касово
изпълнение на бюджета първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в
Министерството на финансите информация за
капиталовите разходи чрез програмен продукт
МФ „Инвеститор“.
(2) С тримесечните финансови отчети Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представят в Министерството
на финансите и информация за капиталовите
разходи на технически носител.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството
на финансите тримесечни отчети за усвояването
на средствата и изграждането на обектите с
обявено национално значение по форма, утвърдена от министъра на финансите.
(4) Всеки първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити, от чийто бюджет се финансира изпълнението на обекти с национално
значение, представя в Министерството на финансите допълнителна информация във форма
и със съдържание, определени от министъра
на финансите.
Чл. 76. (1) Министърът на финансите съвместно с Националното сдружение на общините
в Република България до 20 февруари 2010 г.
определя реда за разпределяне на средствата за
съфинансиране на конкретни проекти на общи-
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ните по § 40 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г.
(2) Общините отчитат като трансфер предоставените средства за съфинансиране на проекти
по сключени споразумения за финансиране на
микропроекти със Социалноинвестиционния
фонд, проект „Красива България“ и средства
по проекти, управлявани от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и изискващи съфинансиране от общините.
Разходването на тези средства от министерствата – получатели на сумите, се отчита по
съответните разходни параграфи и дейности от
Единната бюджетна класификация.
Чл. 77. (1) Предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2010 г. средства за покриване на разлики в
стойността на жилищата, дадени в обезщетение
на собственици на недвижими имоти, отчуждени
по реда на отменения Закон за териториално и
селищно устройство или на Закона за собствеността, по цени съгласно отменената Наредба
за цените на недвижимите имоти, както и за
жилищата на лицата, работили в строителството
по реда на отмененото Постановление № 70
на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация
на младежта въз основа на договор, сключен
до 4 март 1991 г., се отпускат ежемесечно от
Министерството на финансите по правоимащи
инвеститори (общини, Министерството на вът
решните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез
възлагане) и по обекти за частта, припадаща се
от тези обекти за посочените групи граждани.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз
основа на искания от съответните инвеститори
по ред, определен от министъра на финансите.
Чл. 78. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от
Семейния кодекс и по чл. 7 от Наредбата за
реда за изплащане от държавата на присъдена
издръжка, приета с Постановление № 226 на
Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 77 от
2009 г.), които са предвидени в централния
бюджет, се предоставят като обща субсидия
за финансиране на делегираните от държавата
дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени
в Министерството на финансите не по-късно
от 6 декември 2010 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 8
от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление
на разходите на общината.
Чл. 79. Неусвоените средства от допълнително предоставени субсидии за капиталови
разходи по бюджетите на общините Пловдив и
Харманли през 2008 г. с Постановление № 308
на Министерския съвет от 2008 г. за одобряване
на допълнителни бюджетни кредити за 2008 г.
(ДВ, бр. 109 от 2008 г.) и с Постановление
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№ 278 на Министерския съвет от 2008 г. за
предоставяне на средства чрез трансфер от
централния бюджет за целево финансиране на
общини във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпадъци на Столичната
община (ДВ, бр. 101 от 2008 г.) могат да се
разходват за същата цел до края на 2010 г. за
сметка на преходните остатъци.
Чл. 80. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласувано с министъра на финансите в срок
един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели
по общини субсидиите за вътрешноградските
пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински
и гранични райони.
(2) Условията и редът за предоставяне на
средствата по ал. 1 се определят с наредба
на министъра на финансите съгласувано с
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(3) Субсидиите от централния бюджет за
„БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, се
предоставят при условия и по ред, определени с
дългосрочен договор, сключен между министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и железопътния превозвач въз
основа на решение на Министерския съвет за
възлагане на задължителни обществени превозни услуги.
(4) Субсидиите от централния бюджет за
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ се предоставят при условия и по ред,
определени с дългосрочен договор, сключен
между държавата, представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
и генералния директор, представляващ компанията.
Чл. 81. (1) За покриване на транспортните
разходи на физически и юридически лица за
извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските
и малките селища с население до 500 жители
(без курортите) от републиканския бюджет се
предоставят на Централния кооперативен съюз
до 3600 хил. лв., от които:
1. за снабдяване с хляб и хлебни изделия – до
1600 хил. лв.;
2. за снабдяване с хранителни стоки от първа
необходимост – до 2000 хил. лв.
(2) Предоставянето на средствата по ал. 1
на крайните бенефициенти се извършва съоб
разно изискванията на Закона за държавните
помощи и правилника за прилагането му, както
и разпоредбите и условията на Регламент (ЕО)
№ 1998/2006 г. на Комисията от 15 декември
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2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от
договора към минималната помощ (ОВ, № L
314 , 01/12/2007, стр. 0654 – 0659).
Чл. 82. (1) За компенсиране стойността на
безплатните и по намалени цени пътувания
в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до
96 500 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 22 000 хил. лв.;
2. за пътувания с автомобилния транспорт
(вътрешноградски и междуселищни превози) – до 36 800 хил. лв.;
3. за превоз на учениците до 16-годишна
възраст по чл. 26, ал. 3 от Закона за народната
просвета – до 22 000 хил. лв.;
4. за превоз на държавни служители, пол
зващи правата по чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 80
от Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ и по чл. 26, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража – до 15 700 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с
министъра на финансите в срок един месец от
обнародването на постановлението в „Държавен
вестник“ да разпредели по общини утвърдените
средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието, младежта
и науката в срок един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“ да
разпредели по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на съответните ведомства
в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределят
по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(5) Разпределението на годишните лимити по общини на средствата по ал. 2 – 4 се
представя в Министерството на финансите до
31 януари 2010 г.
(6) Индивидуалният размер на средствата за
компенсиране стойността на издадените превозни документи за отделните групи правоимащи,
както и за безплатния превоз на ученици до
16-годишна възраст се определя с наредба,
издадена от министъра на финансите по реда
на § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на
Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства за компенсиране
стойността на пътуванията с ценови облекчения за определен вид превози и при наличие
на свободни средства за друг вид превози по
отчет към 30 септември 2010 г. министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията съгласувано с министъра на
финансите може да извършва компенсирани
промени в разпределението на средствата по
ал. 1, т. 1 и 2.
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(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3
допълнително финансиране може да се осигури
чрез компенсирани промени по функция „Образование“ по предложение на министъра на
образованието, младежта и науката, за което
се прилагат условията и редът на наредбата
по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби
на Закона за автомобилните превози.
Чл. 83. (1) Предвидените по централния
бюджет средства в размер до 6030 хил. лв. за
заплащане на част от превозните разноски
на педагогическия персонал в делегираните
от държавата дейности, финансирани от общинските бюджети, се предоставят като обща
субсидия за финансиране на делегираните от
държавата дейности на общините по реда на
чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
(2) За компенсиране на част от разходите
за пътуване на педагогическия персонал в
училищата, финансирани от републиканския
бюджет, се осигуряват средства в размер до
1000 хил. лв. по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да извършват разходи
за заплащане на педагогическия персонал до
100 на сто от цените на абонаментните карти
за пътуване във втора класа по железопътния
транспорт и до 85 на сто – по автомобилния
транспорт за автобус от местоживеенето им до
местоработата в друго населено място и обратно.
Чл. 84. (1) Средствата за пътни разходи на
правоимащи болни, предвидени в централния
бюджет, се предоставят като обща субсидия
за финансиране на делегираните от държавата
дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени
в Министерството на финансите не по-късно
от 6 декември 2010 г.
(2) Списъкът на заболяванията и състоянията,
за които се предоставят средствата по ал. 1, се
определят от министъра на здравеопазването
съгласувано с министъра на финансите.
Чл. 85. (1) Предвидените средства по централния бюджет за 2010 г. за изплащане на
обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се
предоставят по бюджета на Министерския съвет
за всяко тримесечие на базата на изплатените
за предходното тримесечие обезщетения.
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по съответните
бюджети за 2010 г. с размера на фактически
изплатените обезщетения за съответното тримесечие.
Чл. 86. Предвидените в централния бюджет
средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта се предоставят и разходват
по бюджетите на съответните министерства и
общините при условията и по реда на Постанов
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ление № 129 на Министерския съвет от 2000 г.
за определяне на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от
държавния бюджет и от бюджетите на общините
(обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2006 г. и бр. 13 от 2009 г.).
Чл. 87. (1) Утвърждава разпределението на
средствата в размер 10 000 хил. лв., предвидени
в централния бюджет за 2010 г. за изпълнение
на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл
и за саниране на околната среда, както следва:
1. за въгледобивни търговски дружества – до
4655 хил. лв.;
2. за уранодобивни търговски дружества – до
3214 хил. лв.;
3. за рудодобивни търговски дружества – до
2131 хил. лв.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министъра на
финансите в срок до два месеца от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“
разпределя средствата по ал. 1 по търговски
дружества въз основа на приоритетни проекти
и обекти.
(3) Промени в разпределението на средствата
по ал. 2 се извършват съгласувано с министъра
на финансите в рамките на общия размер на
средствата по ал. 1.
Чл. 88. Средствата за лекарствени продукти
по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните
и по чл. 15 от Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите, предвидени в централния
бюджет за 2010 г., се предоставят като обща
субсидия за финансиране на делегираните от
държавата дейности на общините въз основа на
действително извършените разходи по заявки
на общините, получени в Министерството на
финансите не по-късно от 6 декември 2010 г.
Чл. 89. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за
провеждане на специализации в системата на
здравеопазването могат да се превеждат на вис
ши училища, Военномедицинската академия,
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, лечебни
и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от
2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г. и бр. 55
от 2008 г.).
Чл. 90. Министърът на финансите по
предложение на министъра на културата
предоставя като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности и/или като целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените
в централния бюджет средства в размер до
5000 хил. лв. за подпомагане дейността на на-
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родните читалища, в т.ч. за ремонт, компютърна техника и софтуер, художественотворческа
дейност.
Чл. 91. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на
общото събрание на работниците и служителите
и на училищното настоятелство информация
за изпълнението на делегирания бюджет на
училището.
Чл. 92. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират
средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните
бюджети.
Чл. 93. Доколкото със закон не е предвидено
друго, държавните предприятия, образувани по
реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, правят
отчисления за държавата в размер 50 на сто от
печалбата след данъчно облагане по годишния
финансов отчет към 31 декември 2009 г.
Чл. 94. Търговските дружества и държавните
предприятия по чл. 18 – 20 и 93 изпращат на
органите на Националната агенция за приходите
заверени копия от приетите годишни финансови
отчети за 2009 г. и от съответните протоколи
или решения за разпределение на печалбата в
срок до 20 дни от датата на приемането им.
Чл. 95. (1) Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2010 г. за
Работната програма за 2010 г. в изпълнение
на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода
2010 – 2014 г. се предоставят по бюджетите
на съответните министерства и ведомства по
реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет и се разходват съгласно
решение на Министерския съвет.
(2) Предвидените в централния бюджет за
2010 г. средства за изграждане на Комплексна
автоматизирана система за управление при
извънредно, военно положение и/или при положение на война се предоставят по бюджетите
на съответните министерства и ведомства по
реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет и се разходват съгласно
решенията на Междуведомствения съвет за
ръководство на проектирането, изграждането,
въвеждането в експлоатация и развитието на
системата.
Чл. 96. Средствата за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования съгласно чл. 42 и 43 от
Закона за защита при бедствия, предвидени в
централния бюджет за 2010 г., се предоставят
като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините по
предложение на Министерството на вътрешните
работи и по заявки на общините.
Чл. 97. Предвидените средства в централния
бюджет за финансиране на ЕСКО услуги се
отпускат за подпомагане на общини за обслуж-
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ване на договори с изпълнители на мерките
за повишаване на енергийната ефективност с
гарантиран резултат само за сгради общинска
собственост, с разгъната застроена площ над
1000 кв. м, обслужващи делегирани от държавата
дейности, при условия и по ред, определени от
министъра на финансите.
Чл. 98. Предвидените в централния бюджет
за 2010 г. средства за председателството на
Република България на Черноморското икономическо сътрудничество в размер 200,0 хил. лв.
се предоставят по предложение на министъра
на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34,
ал. 2 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Чл. 99. Предвидените в централния бюджет
за 2010 г. средства за национални чествания
на бележити културни дейци и събития, за
национални и регионални прояви и програми
и за консервация и реставрация на паметници
на културата се предоставят и разходват чрез
бюджета на Министерството на културата и бюджетите на други първостепенни разпоредители
с бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 100. Предвидените средства в централния бюджет за 2010 г. за изплащане левовата
равностойност на жилищните компенсаторни
записи, притежавани от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване
собствеността върху одържавени недвижими
имоти се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на финансите по реда
на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 101. Предвидените в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2010 г. средства за финансиране на проекти
за отстраняване на минали екологични щети в
размер 7000 хил. лв. се разходват за оздравителни програми, съответстващи на условията
по Заема за подкрепа на околната среда и
приватизацията (EPSAL) с Международната
банка за възстановяване и развитие, и за програми по изпълнителни споразумения извън
обхвата на заема.
Чл. 102. Предвидените в централния бюджет
за 2010 г. средства за данък върху добавената
стойност (ДДС) по проекти на общините по
програма САПАРД в изпълнение на чл. 3, ал. 5
от Постановление № 40 на Министерския съвет
от 2005 г. за условията и реда за отпускане на
временни безлихвени заеми на общините от
централния бюджет за финансиране на разходи
по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския
съюз за развитие на земеделието и селските
райони в Република България (САПАРД) и
за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от
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2005 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16
от 2008 г.), включително за възстановяване на
признатите разходи за ДДС над ползвания заем
по проектите, се предоставят по предложение
на изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ с приложена информация за окончателния размер на ДДС съобразно одобрената
безвъзмездна финансова помощ по САПАРД
за всеки изпълнен проект.
Чл. 103. Разпределението между държавните органи, министерствата и ведомствата на
предвидените в централния бюджет средства
за награди и/или обучение на служителите по
чл. 30 от Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за организация и координация
по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г. и бр. 34, 71 и 83 от 2009 г.) в размер
1300 хил. лв. се извършва от министъра на
финансите.
Чл. 104. (1) Дължими от централния бюджет суми на физически и юридически лица по
влезли в сила съдебни и арбитражни решения,
включително възстановяване на отнета в полза на държавния бюджет валута, се изплащат
от бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити, като при
необходимост се извършват корекции на бюджетните им взаимоотношения с централния
бюджет.
(2) Плащанията по ал. 1 могат да се извършат
и чрез отнасянето на сумите по сметки за чужди
средства на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
(3) Доколкото с нормативен акт не е определено друго, разпоредбите на ал. 1 и 2 се
прилагат и за предвидени в централния бюджет
суми за обезщетения на физически и юридически лица, дължими от държавата въз основа
на съответните закони.
Чл. 105. Неусвоените средства от допълнително предоставени целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините
през 2009 г. се разходват за същата цел до края
на 2010 г. за сметка на преходните остатъци.
Чл. 106. „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД – Сопот, в срок не по-късно от
28 декември 2010 г. да възстанови по републиканския бюджет:
1. предоставените като временна финансова
помощ с Решение № 88 на Министерския съвет
от 2001 г. средства в размер 8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;
2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените
към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по
договора за заем, сключен между „Ничимен
корпорейшън“ и „Вазовски машиностроителни
заводи“ – ЕАД, Сопот.
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Чл. 107. При залагането и актуализирането
на лимитите в системата за електронни бюджетни разплащания Министерството на финансите текущо може да предприема мерки за
коригиране на месечните лимити за плащания
или за отлагане залагането на лимити в частта
на утвърдените суми за нелихвените разходи и
трансфери за компенсиране на неизпълнение
на приходите по републиканския бюджет, както
и за компенсиране на ефекта върху бюджетното салдо, произтичащ от касовите разлики
в месечните размери на постъпилите приходи
по републиканския бюджет.
Чл. 108. Разпоредителите с бюджетни кредити не могат да сключват договори за доставки
на материали, медикаменти и външни услуги
с годишна задача, по-висока от утвърдените
им по бюджета за тази цел кредити за 2010 г.
Чл. 109. При неспазване на сроковете за
представяне на периодични отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки
и фондове на бюджетните предприятия и на
отчетите по чл. 68, както и на информацията
по чл. 65 и 69, а за общините – информацията
по чл. 11, ал. 1 от Наредба № Н-19 от 2006 г.
за определяне обхвата на информацията, която
всички общини са длъжни да водят, съхраняват
и предоставят на Министерството на финансите
за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското
законодателство за отчетността, статистиката
и бюджетирането на публичния сектор, както
и за реда, начина и сроковете за отчитането и
предоставянето є (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2008 г.), министърът на
финансите може да приложи разпоредбата на
чл. 38 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Чл. 110. (1) Корекциите по реда на чл. 34
и 35 от Закона за устройството на държавния
бюджет и по § 21, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г. се
извършват на ниво параграфи, групи и функции
от Единната бюджетна класификация.
(2) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от
Закона за устройството на държавния бюджет
по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити,
се извършват и по реда на § 44 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г.
(3) Корекции по реда на чл. 34 и 35 от
Закона за устройството на държавния бюджет
се извършват само след утвърден разчет за
капиталовите разходи по чл. 74, ал. 1, като
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
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и нефинансовите предприятия представят в
Министерството на финансите информация при
условия и по ред, определени от министъра на
финансите.
Чл. 111. (1) Когато от средствата по чл. 59б
от Закона за физическото възпитание и спорта
подлежат на изплащане възнаграждения и доходи, върху които се дължат осигурителни вноски
от Министерството на физическото възпитание
и спорта, сумата на тези възнаграждения и
доходи заедно с припадащите се осигурителни
вноски се прехвърля за изплащане и отчитане
по бюджета на Министерството на физическото
възпитание и спорта.
(2) Постъпилите по реда на ал. 1 суми по
бюджета на Министерството на физическото
възпитание и спорта се отчитат като други
приходи и като разходи и трансфери за поети
осигурителни вноски съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 112. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ и Държавна агенция
„Национална сигурност“ до края на месеца,
следващ отчетното тримесечие, представят
в Министерството на финансите тримесечни
финансови отчети за степента на изпълнение
на утвърдените им политики и програми.
(2) Редът и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на
финансите.
(3) Организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10
дни от представянето им в Министерството на
финансите при спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация.
Чл. 113. (1) Министърът на финансите с
указания определя реда и начина за получаване,
разходване и отчитане от бенефициентите на
средствата на Националния фонд от Структурните фондове на Европейския съюз и от
Кохезионния фонд, включително на средствата за сметка на свързаното с тях национално
съфинансиране и авансово финансиране от
централния бюджет.
(2) С указанията по ал. 1 се определя и
редът, по който се извършват плащанията
от конкретния бенефициент – чрез отделен
10-разреден код в системата от сметки и кодове
в СЕБРА на Националния фонд или чрез други
банкови сметки/кодове в СЕБРА.
(3) Когато бенефициенти са бюджетни
предприятия, с указанията по ал. 1 се уреждат
и въпросите, свързани с касовото изпълнение
на бюджета и на извънбюджетните сметки и
фондове.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на
финансите може да определи за целите на
отчетността, статистиката на публичните финанси и изготвянето на консолидираната
фискална програма тези операции и средства
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да се отчитат от бенефициентите – бюджетни
предприятия, на касова и начислена основа по
реда на извънбюджетните средства.
(5) При условията на ал. 4 и доколкото не
е определено друго с указанията по ал. 1, за
целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет и на чл. 42, ал. 1, т. 2 от
Закона за общинските бюджети операциите и
наличностите по ал. 4 се третират и включват
обособено в отчетността на касова и начислена
основа като отделни извънбюджетни сметки
в системата на съответния първостепенен
разпоредител.
(6) При условията на ал. 4 и за целите на
чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет може да се определи по
реда на ал. 2 операциите и наличностите по
ал. 4 на даден бенефициент да се включват в
отчетността на касова и начислена основа на
извънбюджетната сметка на Националния фонд
към министъра на финансите.
(7) За целите на чл. 45, ал. 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет в отчетността на касова и начислена основа на
извънбюджетната сметка на Националния фонд
към министъра на финансите се включват
само операциите и наличностите по сметките
в Българската народна банка и кодовете в
СЕБРА на Националния фонд, открити съгласно
§ 33 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г., както и операциите и наличностите по ал. 6.
(8) Извършените при условията на ал. 5 от
съответните бенефициенти – бюджетни предприятия, плащания чрез сметките и кодовете
в СЕБРА по ал. 7 се отразяват в отчетността
на Националния фонд като предоставени
трансфери, а в отчетността на съответните бенефициенти – като касови разходи и получени
трансфери.
(9) Доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, при изготвянето на консолидираната фискална програма отчетените като
извънбюджетни средства операции и наличности
по ал. 4, 5 и 6 се представят обособено от Министерството на финансите в частта на операциите и наличностите на Националния фонд.
(10) Разпоредбите на § 36 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г. се прилагат независимо от начина на
отчитане на плащанията по ал. 1 – 9.
Чл. 114. (1) Средствата от дарения, помощи и
други безвъзмездно получени суми, включително
от минали години, от министерствата, ведомствата, органите на съдебната власт, другите
държавни органи, Националния осигурителен
институт, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия,
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Българското национално радио, Българската
академия на науките и държавните висши училища се отчитат и разходват чрез съответните
бюджети.
(2) Алинея 1 не се прилага за извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9
към § 32 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г., както и в
случаите по чл. 113, ал. 4.
Чл. 115. Министърът на финансите всяко
тримесечие внася в Министерския съвет информация за изпълнението на републиканския
бюджет в срок до края на месеца, следващ
съответния отчетен период.
Чл. 116. (1) Средствата за допълнително
материално стимулиране в размер до 40 на
сто, включително задължителните социално
осигурителни и здравноосигурителни вноски, от
реализираните приходи от извършени платени
медицински и немедицински услуги от лечебните
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения се изплащат от бюджетите/бюджетните сметки на съответните разпоредители с
бюджетни кредити и се отчитат по Единната
бюджетна класификация.
(2) Необходимите средства по ал. 1 се
осигуряват в рамките на одобрените бюджети
на съответните министерства за 2010 г. чрез
вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи по реда на чл. 34 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Чл. 117. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и
общински лечебни заведения за болнична помощ
и лечебните заведения за болнична помощ с
държавно и/или общинско участие в капитала,
финансирани през 2009 г., за следните дейности:
лечение на активна туберкулоза; продължаващо
лечение и рехабилитация на туберкулоза и на
неспецифични белодробни заболявания; амбулаторно проследяване и лечение на пациенти
с ХИВ и болнично лечение на пациенти със
СПИН; интензивно лечение, включващо: корекция и поддържане на водно-електролитно
равновесие, парентерално хранене, преливане
на биологични продукти, кислородолечение,
осигуряване на съдов достъп, симптоматична
и етиологична лекарствена терапия, анестезия
и апаратна вентилация; физикална терапия и
рехабилитация на вътрешни болести с хронично протичане, осъществявани в национални
лечебни заведения за болнична помощ, с
изключение на лечебните заведения по член
единствен, т. 1 и 5 от Постановление № 267 на
Министерския съвет от 2000 г. за определяне
на национални лечебни заведения за болнична помощ (обн., ДВ, бр. 106 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 18 от 2001 г. и бр. 114 от 2003 г.);
областни диспансери за онкологични, психиат
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рични и пневмофтизиатрични заболявания със
стационар в София; хемодиализни центрове,
открити в преобразуваните лечебни заведения
за болнична помощ с държавно и с общинско
участие, по критерии и ред, определени от
министъра на здравеопазването, в рамките на
средствата, предвидени в Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г. за
тези дейности.
(2) Министерството на здравеопазването
субсидира лечебните заведения за болнична
помощ за дейностите по извършването на хемодиализа по критерии и ред, определени от
министъра на здравеопазването, в рамките на
средствата, предвидени в Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г. за
тези дейности.
Чл. 118. (1) Останалите като преходни
остатъци към края на 2009 г. средства за енергоспестяващи мерки, предоставени като целеви
трансфер (субвенция) по Наредбата за условията
и реда за финансово подпомагане на общини
с обективен структурен дефицит през 2009 г.,
приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 39 от 2009 г.),
се разходват за същата цел до края на 2010 г.
(2) Неусвоените средства след извършване
на енергоспестяващите мерки се възстановяват
в централния бюджет.
Чл. 119. (1) Министърът на финансите по
предложение на съответните първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити може да
извършва корекции по реда на чл. 34, ал. 1
и 2 от Закона за устройството на държавния
бюджет, произтичащи от структурни промени,
които не са отразени със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г., преди
представяне на месечното разпределение на
бюджета на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, на които е извършена корекция
по реда на ал. 1, представят в Министерството
на финансите първоначално и актуализирано
месечно разпределение в срока по чл. 1, ал. 3.
(3) За целите на касовото изпълнение на
бюджета, отчетността и статистиката на публичните финанси произтичащите от структурни
промени корекции по бюджетите на първо
степенните разпоредители с бюджетни кредити
и отчитането на прехвърлянето на активите и
пасивите между съответните бюджетни предприятия се извършват с дата първо число на
месеца, определен от министъра на финансите в
зависимост от конкретната структурна промяна,
изискванията на съответния нормативен акт и
при отчитане на други, свързани със структурната промяна обстоятелства.
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Чл. 120. (1) Доколкото със закон не е предвидено друго, наличните към 31 декември 2009 г.
по сметки на общините неусвоени средства от
целеви трансфери от централния бюджет, както и средствата по чл. 78, ал. 2 остават като
преходен остатък и могат да се използват през
2010 г. за същите цели или за финансиране на
разходи за сметка на други субсидии и целеви
трансфери за общините от централния бюджет,
за които е извършено прихващане и намаляване
на съответните лимити по реда на ал. 3.
(2) Общините предоставят информация за
сумите по ал. 1 по ред и в срокове, определени
от министъра на финансите.
(3) Въз основа на предоставената от общините информация по ал. 2 Министерството на
финансите може да прихваща и/или да намалява
съответните лимити в системата за електронни
бюджетни разплащания при отпускането на
субсидиите и целевите трансфери за общините и да ги взема предвид при определянето и
разпределението по общини на подлежащите
за превод средства за 2010 г.
(4) Министерството на финансите уведомява
общините за извършеното по реда на ал. 3
прихващане и/или намаляване на лимитите.
Чл. 121. Контролът по реализацията на
екологичните обекти, включени в приложение
№ 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г., се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
Чл. 122. (1). Средствата за изплащане на дължими обезщетения на служители от закритото
Министерство на държавната администрация и
административната реформа се осигуряват от
централния бюджет за 2010 г. и се изплащат
чрез бюджета на Министерството на финансите
за 2010 г.
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по съответните
бюджети за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
съответните министри правят предложения
до министъра на правосъдието за членове на
комисията по чл. 35, ал. 4. Предложението за
представител на администрацията на Министерския съвет се прави от главния секретар на
Министерския съвет.
(2) В 14-дневен срок от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“ министърът на правосъдието определя със заповед
поименния състав на комисията по чл. 35, ал. 4
и правилата за работата є.
§ 2. В чл. 8 от Правилника за прилагане
на Закона за държавните помощи, приет с
Постановление № 61 на Министерския съвет
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от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2007 г. и бр. 10 от 2009 г.), ал. 2
се изменя така:
„(2) Администраторът на помощ предоставя
информация за отпуснатите от него минимални
помощи по ал. 1 на министъра на финансите
в срока по чл. 11, ал. 4 от закона в електронен вид чрез интернет базирания „Регистър
на минималните помощи“, достъпен на адрес:
http://minimis.minfin.bg. Същата информация се
предоставя и на хартиен носител във формата
по приложение № 5.“
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона
за концесиите, приет с Постановление № 161
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 54 от 2006 г.; попр., бр. 59 от 2006 г.; изм.,
бр. 84 от 2007 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 102, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. приходите от концесионни плащания
за държавни концесии, неустойки, гаранции,
обезщетения и от продажба на документация
за участие;“.
2. В чл. 103:
а) алинея 1 се отменя;
б) основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) Разходите за концесионна дейност, предвидени в чл. 81, ал. 4 от Закона за концесиите,
се извършват от министрите в съответствие с
утвърдения от министъра на финансите ред и
ежегоден план на разходите за:“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Предоставянето на средства за финансиране по ал. 2, т. 10 се извършва след писмено
мотивирано искане от областния управител
до министъра на финансите чрез съответния
министър.“
3. В чл. 104 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 4. В Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък
на средищните училища в Република България,
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на
финансови правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за осигуряване
обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1, т. 2 числото „474“ се заменя с „427“.
2. Параграф 1 от допълнителната разпоредба
се отменя.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение № 1
към чл 1, ал. 1
БЮДЖЕТ
на държавните органи, министерствата и
ведомствата (в т.ч. Българската академия на
науките и държавните висши училища), финан
сирани от републиканския бюджет, за 2010 г.
Държавни органи, министерства и ведомства
(в т.ч. Българската академия на науките и държавните висши училища)
1
2
3
4
5
6

Администрация на президента
Министерски съвет
Конституционен съд
Министерство на финансите
Министерство на външните работи
Министерство на отбраната
в т.ч.
Военна академия „Г. С. Раковски“
Национален военен университет „В. Левски“
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
7 Министерство на вътрешните работи
8 Министерство на правосъдието
9 Министерство на труда и социалната политика
10 Министерство на здравеопазването
11 Министерство на образованието, младежта и
науката
в т.ч.
Българска академия на науките
Технически университет – София
Технически университет – Варна
Технически университет – Габрово
Русенски университет „А. Кънчев“
Университет по хранителни технологии –
Пловдив
Химико-технологичен и металургичен университет – София
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Лесотехнически университет – София
Университет по архитектура, строителство и
геодезия – София
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
Университет за национално и световно стопанство – София
Икономически университет – Варна
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
Аграрен университет – Пловдив

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Национална академия за театрално и филмово
изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“ – София
Национална художествена академия – София
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
Колеж по телекомуникации и пощи – София
Медицински университет – София
Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Иванов Стоянов“ – Варна
Медицински университет – Пловдив
Медицински университет – Плевен
Тракийски университет – Стара Загора
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Министерство на земеделието и храните
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Министерство на физическото възпитание и
спорта
Държавна агенция „Национална сигурност“
Комисия за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за защита на личните данни
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
Национална служба за охрана
Национална разузнавателна служба
Омбудсман
Национален статистически институт
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за регулиране на съобщенията
Съвет за електронни медии
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Агенция за ядрено регулиране
Държавна комисия по сигурността на информацията
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
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БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА
ЗА 2010 Г.
П О К А З АТ Е Л И
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
Общо разходи
Текущи разходи
Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски
Издръжка

(Лева)
СУМА
5 232 000
5 232 000
5 232 000
2 500 000
400 000
409 400
1 922 600

III. ТРАНСФЕРИ

5 232 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУ
БЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ

5 232 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

5 232 000
5 232 000

1

2

Субсидии на организации с нестопанска цел

3 000 000

Капиталови разходи

5 518 367

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

5 518 367

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИ
КАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

57 801 000
57 801 000

57 801 000
57 801 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2010 Г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2010 Г.
(Лева)
СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

30 000 000

Собствени приходи

30 000 000

Неданъчни приходи

30 000 000

Приходи и доходи от собственост

15 250 000

Други неданъчни приходи

С Т Р. 2 3

(Лева)

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

П О К А З АТ Е Л И
1

ВЕСТНИК

1 000 000

Постъпления от продажба на нефинансови
активи
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

13 750 000

Общо разходи

87 801 000

Текущи разходи

82 282 633

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

31 994 000

Издръжка

25 768 687

Текущи трансфери, обезщетения и помощи
за домакинствата
Субсидии за нефинансови предприятия

12 662 000

87 801 000

999 244
7 105 341

753 361

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

1 892 000

Общо разходи

1 892 000

Текущи разходи

1 792 000

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

1 230 000

Издръжка
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

40 000
210 330
295 670
16 000
100 000
100 000
1 892 000
1 892 000

1 892 000
1 892 000

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

45 200 000

Собствени приходи

45 200 000

Неданъчни приходи

45 200 000

Приходи и доходи от собственост

20 237 400

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
1

2

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

122 635 756

Общо разходи

122 635 756

Текущи разходи

120 921 915

Държавни такси

6 850 000

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 203 000

Издръжка

Други неданъчни приходи

2 759 600
9 150 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

7 580 872

Приходи от концесии

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

1 713 841

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

300 102 000

Общо разходи

300 102 000

Текущи разходи

286 495 468

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

185 830 844

Издръжка

9 259 624
48 614 163
42 639 837

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

151 000
13 606 532
13 606 532
254 902 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС 171 812 000
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 171 812 000
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 171 812 000
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между бю
джетни сметки (нето)
– получени трансфери (+)

83 090 000

Трансфери на отчислени приходи

80 000 000

3 090 000
3 090 000

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

44 745 200

Собствени приходи

44 745 200

Неданъчни приходи

44 745 200

Държавни такси

7 445 200
37 300 000

1 713 841

77 890 556
77 890 556

77 890 556
77 890 556

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

72 000 000

Собствени приходи

72 000 000

Неданъчни приходи

72 000 000

Приходи и доходи от собственост

27 300 000

Други неданъчни приходи

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ ЗА 2010 Г.
(Лева)

4 129 156

V. ФИНАНСИРАНЕ

Глоби, санкции и наказателни лихви

V. ФИНАНСИРАНЕ

91 198 697

2 927 693

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

1

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

Приходи и доходи от собственост

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

15 085 497

3 400 000
600 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
Постъпления от продажба на нефинансови
активи
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

890 630 000

Общо разходи

890 630 000

Текущи разходи

883 072 354

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

464 492 917

Издръжка

174 450 586

Субсидии за нефинансови предприятия

-15 300 000
56 000 000

76 913 333
139 207 284
8 234

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН
1

2

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

28 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

7 557 646

ВЕСТНИК

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ ЗА 2010 Г.
(Лева)

7 557 646

818 630 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС 818 630 000
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 841 893 000
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 841 893 000

С Т Р. 2 5

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

101 100 000

Собствени приходи

101 100 000

Неданъчни приходи

101 100 000

Приходи и доходи от собственост

77 300 000

Държавни такси

31 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи

4 600 000
1 200 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
Постъпления от продажба на нефинансови
активи
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

955 521 000

Общо разходи

955 521 000

Текущи разходи

925 205 000
521 729 000

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

V. ФИНАНСИРАНЕ

Издръжка

176 866 687

Предоставени субсидии от Републиканския -23 263 000
бюджет за БАН и държавните висши учи
лища (нето)
– предоставени трансфери от РБ за ДВУ (-) -23 263 000
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

Стипендии
ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА ЗА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ „Г. С. РА
КОВСКИ“ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

5 136 000

Предоставени субсидии от Републиканския
бюджет за БАН и държавните висши учи
лища (нето)
– получени трансфери (субсидии) от РБ за
държавните висши училища

5 136 000

5 136 000

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИ
ВЕРСИТЕТ „В. ЛЕВСКИ“ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

13 122 000

Предоставени субсидии от Републиканския
бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)
– получени трансфери (субсидии) от РБ за
държавните висши училища

13 122 000

1 000 000

64 257 000
159 937 000
1 940 400

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

474 913
30 316 000
30 316 000
854 421 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС 854 421 000
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 854 421 000
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 854 421 000
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

13 122 000

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА ЗА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО
УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

-14 000 000

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

5 005 000

Предоставени субсидии от Републиканския
бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)
– получени трансфери (субсидии) от РБ за
държавните висши училища

5 005 000

5 005 000

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВО
СЪДИЕТО ЗА 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

74 000 000

Собствени приходи

74 000 000

Неданъчни приходи

74 000 000

Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи

168 200
73 595 800
36 000
200 000

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 3
1

2

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

150 024 000

Капиталови разходи

1 390 000

Общо разходи

150 024 000

1 390 000

Текущи разходи

130 024 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

67 200 000

Издръжка

36 946 007

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

5 028 064
20 740 080
109 849
20 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

20 000 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

76 024 000

76 024 000

76 024 000
76 024 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. – ІІ. + ІІІ.)

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

27 000 000

Собствени приходи

27 000 000

Неданъчни приходи

27 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 061 114
17 631 336
8 000 000

Други неданъчни приходи

307 550

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

798 820 785

Общо разходи

798 820 785

Текущи разходи

797 430 785

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

58 968 088

Издръжка

14 418 400

Текущи трансфери, обезщетения и помощи
за домакинствата
Субсидии за нефинансови предприятия

7 150 000
7 150 000
7 150 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

П О К А З АТ Е Л И

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2010 Г.
(Лева)

Държавни такси

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между бю
джетни сметки (нето)
– получени трансфери (+)

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕ
ОПАЗВАНЕТО ЗА 2010 Г.
(Лева)

V. ФИНАНСИРАНЕ

Приходи и доходи от собственост

771 820 785

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС 764 670 785
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 764 670 785
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 764 670 785

1 517 432
13 469 843
705 277 022
3 420 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

270 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

90 000

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

40 000 000

Собствени приходи

40 000 000

Неданъчни приходи

40 000 000

Приходи и доходи от собственост

12 050 000

Държавни такси

25 500 000

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи

2 300 000
50 000

Постъпления от продажба на нефинансови
активи
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

704 094 641

Общо разходи

704 094 641

Текущи разходи

689 094 641

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

122 632 210

Издръжка

398 833 921

Стипендии
Субсидии за нефинансови предприятия
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери

100 000

2 648 626
24 535 504
97 200
140 036 000
311 180
15 000 000
5 642 194
9 357 806

III. ТРАНСФЕРИ

664 094 641

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ

666 894 641

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

2

1

Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

666 894 641

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между бю
джетни сметки (нето)
– предоставени трансфери (-)

-2 800 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

1

Трансфери на отчислени приходи

666 894 641

-4 500 000
-4 500 000
1 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВА
НИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

26 800 000

Собствени приходи

26 800 000

Неданъчни приходи

21 800 000

Приходи и доходи от собственост

21 309 717

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи

5 783
484 500

Помощи, дарения и други безвъзмездно по
5 000 000
лучени суми
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
388 192 051
Общо разходи

388 192 051

Текущи разходи

383 192 051

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

168 251 367

Издръжка

159 134 586

6 863 650
37 237 396

Стипендии

8 486 823

Субсидии на организации с нестопанска цел

1 000 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

2 218 229

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

5 000 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

5 000 000

361 392 051
361 392 051

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА
2010 Г.
(Лева)
74 695 135

Предоставени субсидии от Републиканския
бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)
– получени трансфери (субсидии) от РБ за
БАН
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

74 695 135

74 695 135
1 200 000

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Техническия
университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV+V)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи
V. ДРУГИ СУБСИДИИ

797 357 714
797 357 714

2 Единен стандарт (лв.)

-74 695 135

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

Субсидия за ученици в средни учили
ща (1 х 2)
1 Брой ученици

Предоставени субсидии от Републиканския -435 965 663
бюджет за БАН и държавните висши учи
лища (нето)
– предоставени трансфери от РБ за ДВУ (-)
-361 270 528
– предоставени трансфери от РБ за БАН (-)

V. ФИНАНСИРАНЕ

П О К А З АТ Е Л И

V. ФИНАНСИРАНЕ

2

Субсидия за ученици в общежитие
(1 х 2)
1 Брой ученици
2 Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.)

СУМА
33 224 004
23 814 158
12 113
1 966
1 005 626

5 437 658

2 878 158
2 559 500
1 234 990
1 731 572
1 420 272
1 008
1 409
311 300
275
1 132

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Техническия
университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
10 645 315
8 793 750
4 375
2 010
283 015

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

12 317 184
7 128
1 728
359 708

1 494 950

1 479 885
15 065
468 833

(Лева)

284 531

СУМА
7 158 160
6 158 817
3 371
1 827
198 071

611 947

572 919
39 028
189 325

(Лева)

1
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи

2

349 224

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Русенския
университет „А. Кънчев“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние) за 2010 г.
П О К А З АТ Е Л И

1

934 795

(Лева)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи

БРОЙ 3

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Университета
по хранителни технологии – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.

1 284 019

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Техническия
университет – Габрово
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

СУМА
2
14 640 675

П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
5 600 361
4 220 280
2 280
1 851
151 311

1 026 648

501 979
524 669
202 122

Трансфер от бюджета на Министерството на обра
зованието, младежта и науката за Химико-техноло
гичния и металургичен университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
1
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
2
7 463 036
5 784 594
2 901
1 994
229 396

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии

2
1 140 081

2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

385 948

754 133

308 965

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
5 988 520
4 598 440
2 986
1 540

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
IІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии

155 162

2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

524 891

953 964

429 073

280 954

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Лесотехниче
ския университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
6 932 634
5 640 456
2 362
2 388

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии

190 461

2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

495 483

943 459

447 976

158 258

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Университета
по архитектура, строителство и геодезия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
10 997 111
8 197 080
4 115

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

1 992
258 657

2 211 434

831 565
1 379 869
329 940

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Минно-гео
ложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)
1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
4 714 588
3 557 148
1 802

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

1 974
137 593

832 877

353 707
479 170
186 970

Трансфер от бюджета на Министерството на обра
зованието, младежта и науката за Университета за
национално и световно стопанство – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
1
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

СУМА
2
18 335 672

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

1
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи

2
12 573 288
13 433

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕ
СКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

936
506 867

4 449 729

2 474 163

805 788

(Лева)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
10 837 898
8 272 614
9 051

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

914
229 186

1 864 177

1 359 262
504 915

(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
1
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

2
2 175 868

2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

1 164 490

2
8 605 972
5 812 996
6 697
868
199 224

417 884

(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
41 511 966
28 721 799
19 659
1 461

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии

1 286 070

2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

3 543 559

9 251 359

5 707 800

2 252 738

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Великотър
новския университет „Св. св. Кирил и Методий“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние) за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА

1 011 378

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние) за 2010 г.

471 921

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Стопанската
академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.

БРОЙ 3

1
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии

1 975 566

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Икономиче
ския университет – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
10 684 941
8 776 950
6 825
1 286
311 585

1 363 490

1 363 490

232 916

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние) за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
IІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
18 754 911
15 346 050
11 670
1 315
439 706

2 399 721

2 151 009
248 712
569 434

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Югозападния
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
15 545 089
11 978 664
8 284
1 446
360 957

2 657 751

1 798 393
859 358
547 717

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние) за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
1
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

СУМА
2
8 105 991

ВЕСТНИК
1
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

С Т Р. 3 1
2
6 608 817
4 863
1 359
204 848

1 046 756

940 956
105 800
245 570

Трансфер от бюджета на Министерството на обра
зованието, младежта и науката за Националната
спортна академия „Васил Левски“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
12 254 117
10 085 625
2 445
4 125
390 507

1 411 565

479 187
932 378
366 420

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Аграрния
университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
1
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

СУМА
2
7 827 408
6 947 073
2 403
2 891
232 944

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

1
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

2
445 258

445 258

202 133

(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
2 606 873
2 335 458
807
2 894
77 056

128 088

128 088

66 271

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Национал
ната академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

БРОЙ 3

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Национална
та музикална академия „Проф. Панчо Владиге
ров“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Академията
за музикално, танцово и изобразително изкуст
во – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи

ВЕСТНИК

СУМА
3 150 040
2 610 990
603
4 330
97 599

348 990

П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
3 796 415
3 168 066
759
4 174
121 690

366 917

165 695
201 222
139 742

Трансфер от бюджета на Министерството на обра
зованието, младежта и науката за Националната
художествена академия – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
4 558 319
3 836 380
886
4 330
145 939

468 967

387 326
81 641
107 033

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Специали
зираното висше училище по библиотекознание и
информационни технологии – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)

151 290
197 700
92 461

П О К А З АТ Е Л И
1
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

СУМА
2
2 285 922

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУ
ЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи

2
1 832 292
1 322

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИ
СШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙ
НОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБ
НИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

1 386
74 580

307 659

307 659

(Лева)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи

СУМА
1 271 801
1 011 439
643

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

1 573
35 124

1
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии

2
2 512 641

2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

975 315

73 285
101 999

П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
9 313 369
8 120 250
1 350
6 015

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии

285 990

2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

426 500

738 901

312 401

168 228

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Медицинския
университет – Пловдив
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)

49 954

(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

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

449 298

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Медицинския
университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоя
нов“ – Варна
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.

П О К А З АТ Е Л И

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 537 326

175 284

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Медицинския
университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи

С Т Р. 3 3

(Лева)
71 391

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Колежа по
телекомуникации и пощи – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

29 529 448
25 802 625
4 145
6 225
764 884

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
14 994 281
13 004 379
2 147
6 057
390 417

1 346 108

566 133
779 975
253 377

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Медицинския
университет – Плевен
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
7 491 037
6 536 948
1 199
5 452

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии

241 456

2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

203 171

556 616

353 445

156 017

Трансфер от бюджета на Министерството на об
разованието, младежта и науката за Тракийския
университет – Стара Загора
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
16 225 372
14 315 664
4 281
3 344
505 966

827 410

765 309

576 332

(Лева)

1
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

СУМА
2
4 121 164

БРОЙ 3

1
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

2
3 261 975
1 725
1 891
99 061

626 228

322 847
303 381
133 900

Трансфер от бюджета на Министерството на обра
зованието, младежта и науката за Висшето строи
телно училище „Любен Каравелов“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ІІІ. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТО
ВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове и общежития
ІV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА
2 098 118
1 597 584
802
1 992
63 296

368 230

126 152
242 078
69 008

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
СУМА

62 101

Трансфер от бюджета на Министерството на обра
зованието, младежта и науката за Висшето транс
портно училище „Тодор Каблешков“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образова
ние), за 2010 г.
П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

17 700 000

Собствени приходи

17 700 000

Неданъчни приходи

17 700 000

Приходи и доходи от собственост

14 840 000

Държавни такси
Други неданъчни приходи

245 000
3 015 000

Внесени ДДС и други данъци върху
продажбите
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

102 543 400

Общо разходи

102 543 400

Текущи разходи

-400 000

96 733 400

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1
2
Заплати и възнаграждения за персонала, 47 507 401
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски
Издръжка

2 240 637
9 710 863
36 494 666

Стипендии

453 058

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

326 775
5 810 000

Придобиване на дълготрайни активи и осно- 5 810 000
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
84 843 400
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
84 843 400
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 84 843 400
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 84 843 400
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. -  ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

8 500 000

Собствени приходи

8 500 000

Неданъчни приходи

8 500 000

Приходи и доходи от собственост

1 964 800

Държавни такси

5 416 200

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

49 542 661

Общо разходи

49 542 661

Текущи разходи

48 568 970

Заплати и възнаграждения за персонала, 16 210 153
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за пер709 350
сонала
Осигурителни вноски
3 621 789
27 492 678
535 000
973 691

Придобиване на дълготрайни активи и осно973 691
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
41 042 661
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ

1

35 042 661

2

Получени трансфери (субсидии/вноски) от
35 042 661
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 35 042 661
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
Трансфери от/за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС)
– получени трансфери (+)

6 000 000
6 000 000
6 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИ
КАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

114 355 660

Собствени приходи

114 355 660

Неданъчни приходи

114 355 660

Приходи и доходи от собственост

93 217 200

Държавни такси

15 897 700

Глоби, санкции и наказателни лихви

П О К А З АТ Е Л И

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

С Т Р. 3 5

1

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2010 г.
(Лева)

Издръжка

ВЕСТНИК

5 204 760

Други неданъчни приходи

36 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

91 967 953

Общо разходи

91 967 953

Текущи разходи

86 696 887

Заплати и възнаграждения за персонала, 22 866 270
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за пер- 3 402 702
сонала
Осигурителни вноски
6 688 291
Издръжка

28 623 582

Субсидии за нефинансови предприятия

23 626 212

Субсидии на организации с нестопанска цел

70 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

1 419 830

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери

1 640 100

III. ТРАНСФЕРИ

5 271 066

3 630 966
43 118 490

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
43 118 490
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 43 118 490
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 43 118 490
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
1

2

2
93 956 300

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. – ІІ. + ІІІ.) 65 506 197

Държавни такси

V. ФИНАНСИРАНЕ

-65 506 197

Глоби, санкции и наказателни лихви

Наличности в края на периода (-)
(§ 95-07 – 95-13)

-65 506 197

Внесени ДДС и други данъци върху продаж- -2 461 000
бите
Постъпления от продажба на нефинансови
500 000
активи
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
308 236 587

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛ
НОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА
2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

285 955 000

Собствени приходи

285 955 000

Неданъчни приходи

285 955 000

Приходи и доходи от собственост
Държавни такси

2 500 000
280 655 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 830 000

Други неданъчни приходи

970 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

310 270 239

Общо разходи

310 270 239

Текущи разходи

195 939 638

Заплати и възнаграждения за персонала, 31 969 701
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за пер- 1 351 200
сонала
Осигурителни вноски
7 208 438
Издръжка

155 188 037

Разходи за членски внос и участие в нетър222 262
говски организации и дейности
Капиталови разходи
114 330 601
Придобиване на дълготрайни активи и осно- 112 806 439
вен ремонт
Капиталови трансфери
1 524 162
III. ТРАНСФЕРИ

24 315 239

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
24 315 239
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 24 315 239
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 24 315 239
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

Общо разходи

308 236 587

Текущи разходи

300 236 587

Заплати и възнаграждения за персонала,
131 106 332
нает по трудови и служебни правоотно
шения
Други възнаграждения и плащания за пер- 9 000 000
сонала
Осигурителни вноски
29 203 394
Издръжка

129 390 561

Стипендии

1 100 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕ
НИЯТА ЗА 2010 Г.
(Лева)

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

200 340 000

Собствени приходи

200 340 000

Неданъчни приходи

200 340 000

Приходи и доходи от собственост

107 543 900

2
27 074 000

Собствени приходи

27 074 000

Неданъчни приходи

27 074 000

Приходи и доходи от собственост

СУМА

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

Държавни такси

П О К А З АТ Е Л И

8 000 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС 107 896 587
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 107 896 587
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 107 896 587

1

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕ
ЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2010 Г.
(Лева)

436 300

Придобиване на дълготрайни активи и осно- 8 000 000
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
107 896 587

П О К А З АТ Е Л И

V. ФИНАНСИРАНЕ

800 800

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 100 000
22 100 000
3 800 000

Други неданъчни приходи

74 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
Общо разходи

80 157 305
80 157 305

Текущи разходи

66 657 305

Заплати и възнаграждения за персонала, 26 244 990
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за пер- 1 000 000
сонала
Осигурителни вноски
6 250 454

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН
1

Издръжка

2
31 847 121

Придобиване на дълготрайни активи и осно- 13 500 000
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
53 083 305
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
44 383 305
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
44 383 305
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 44 383 305

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

8 700 000

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ“ ЗА 2010 Г.
(Лева)

8 700 000

П О К А З АТ Е Л И

140 000

Собствени приходи

140 000

Неданъчни приходи

140 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

777 200

Собствени приходи

777 200

Неданъчни приходи

777 200

Приходи и доходи от собственост

986 580
5 000

Внесени ДДС и други данъци върху продаж-214 380
бите
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
41 761 900
Общо разходи

41 761 900

Текущи разходи

40 574 900

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

2 625 556

Издръжка

3 133 741

328 569
677 084
180 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

33 576 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

53 950
1 187 000

Придобиване на дълготрайни активи и осно- 1 187 000
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
40 984 700

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

Приходи и доходи от собственост

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕС
КОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2010 Г.
(Лева)

Субсидии за нефинансови предприятия

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
40 984 700
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 40 984 700
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 40 984 700

V. ФИНАНСИРАНЕ

V. ФИНАНСИРАНЕ

Други неданъчни приходи

2

8 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

П О К А З АТ Е Л И

С Т Р. 3 7
1

Разходи за членски внос и участие в нетър- 1 314 740
говски организации и дейности
Капиталови разходи
13 500 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между бю
джетни сметки (нето)
– получени трансфери (+)

ВЕСТНИК

20 000
120 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

96 675 000

Общо разходи

96 675 000

Текущи разходи

96 077 000

Заплати и възнаграждения за персонала, 61 910 689
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за пер- 9 112 678
сонала
Осигурителни вноски
18 179 918
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

6 858 715
15 000
598 000

Придобиване на дълготрайни активи и осно598 000
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
96 535 000
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
96 535 000
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 96 535 000
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 96 535 000
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДО
КУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖ
НОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВ
НА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
1

Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2
2 700 000
2 700 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

8 600 000

Общо разходи

8 600 000

Текущи разходи

2 444 000

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Осигурителни вноски

1 214 310

Издръжка

1 035 210

Капиталови разходи

6 156 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

6 156 000

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

СУМА

8 600 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

8 600 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

2 650 000

Общо разходи

2 650 000

Текущи разходи

2 450 000

V. ФИНАНСИРАНЕ
194 480

8 600 000
8 600 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

Издръжка

V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИС
КРИМИНАЦИЯ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

2 700 000

Общо разходи

2 700 000

Текущи разходи

2 650 000

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

1 023 000

Издръжка

1 215 000

190 000
222 000

Капиталови разходи

50 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

50 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

2 700 000
2 700 000

960 000
144 000
230 000
1 116 000

Капиталови разходи

200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

200 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2 650 000
2 650 000

2 650 000
2 650 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ
СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН
ДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙ
НОСТ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

5 310 000

Общо разходи

5 310 000

Текущи разходи

5 250 000

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН
1

2

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

3 410 000

Издръжка

1 068 000

253 000
519 000

Капиталови разходи

60 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

60 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

5 310 000
5 310 000

5 310 000
5 310 000

2

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА
СЛУЖБА ЗА 2010 Г.
(Лева)
СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

21 400 000

Общо разходи

21 400 000

Текущи разходи

20 960 000

Издръжка

20 960 000
440 000

Придобиване на дълготрайни активи и осно440 000
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
21 400 000

БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
ЗА 2010 Г.
(Лева)
СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

250 000

Собствени приходи

250 000

Неданъчни приходи

250 000

Приходи и доходи от собственост

1

Капиталови разходи

V. ФИНАНСИРАНЕ

1

С Т Р. 3 9

П О К А З АТ Е Л И

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

250 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

31 240 000

Общо разходи

31 240 000

Текущи разходи

30 240 000

Заплати и възнаграждения за персонала, 18 268 000
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за пер- 2 076 000
сонала
Осигурителни вноски
5 614 000
Издръжка

4 282 000

Капиталови разходи

1 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и осно- 1 000 000
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
30 990 000
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
30 990 000
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 30 990 000
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 30 990 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
21 400 000
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 21 400 000
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 21 400 000
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА ОМБУДСМАНА ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

2 660 000

Общо разходи

2 660 000

Текущи разходи

2 640 000

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

678 800
162 000
116 800
1 679 630
2 770
20 000

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН
1

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2

БРОЙ 3
1

20 000
2 660 000
2 660 000

2

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

2 660 000
2 660 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУ
РЕНЦИЯТА ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

V. ФИНАНСИРАНЕ
БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

3 455 703

Собствени приходи

3 455 703

Неданъчни приходи

1 000 000

Приходи и доходи от собственост

ВЕСТНИК

998 000

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

9 000 000

Собствени приходи

9 000 000

Неданъчни приходи

9 000 000

Държавни такси

3 150 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 850 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

4 506 457

Общо разходи

4 506 457

Текущи разходи

4 486 457

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Осигурителни вноски

3 150 000

Издръжка

911 610
424 847

Капиталови разходи

20 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

20 000

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

9 389 152

2 530 125

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

Издръжка

4 789 487

V. ФИНАНСИРАНЕ

-4 493 543

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-4 493 543

Наличности в края на периода (-)
(§ 95-07 – 95-13)

-4 493 543

Държавни такси

2 000

Помощи, дарения и други безвъзмездно по 2 455 703
лучени суми
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
21 614 160
Общо разходи

21 614 160

Текущи разходи

18 776 065

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

2 065 901

1 400
2 838 095

Придобиване на дълготрайни активи и осно- 2 838 095
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
18 158 457

4 493 543

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2010 Г.
(Лева)

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
18 158 457
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 18 158 457
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 18 158 457

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

45 570 000

Собствени приходи

45 570 000

Неданъчни приходи

45 570 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

Държавни такси

45 370 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

П О К А З АТ Е Л И
1

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

СУМА
2

200 000
10 589 854

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН
1

Общо разходи

10 589 854
8 190 271

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

3 817 078

Издръжка

2 876 255

551 200
788 738
157 000
2 399 583

Придобиване на дълготрайни активи и осно- 2 399 583
вен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
-14 100 000
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– вноски за ЦБ за текущата година (-/+)

-5 900 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между бю
джетни сметки (нето)
– предоставени трансфери (-)

-8 200 000

-5 900 000
-5 900 000

-8 200 000
-8 200 000

-20 880 146

Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -20 880 146
Наличности в края на периода (-)
(§ 95-07 – 95-13)

-20 880 146

БЮДЖЕТ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

1 000 000

Собствени приходи

1 000 000

Неданъчни приходи
Държавни такси

1 000 000
1 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

1 400 000

Общо разходи

1 400 000

Текущи разходи

1 310 000

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

840 940

Издръжка

278 557

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2

III. ТРАНСФЕРИ

400 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

400 000

400 000
400 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) 20 880 146
V. ФИНАНСИРАНЕ

С Т Р. 4 1
1

2

Текущи разходи

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

ВЕСТНИК

42 900
143 603
4 000

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕР
ГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

8 400 000

Собствени приходи

8 400 000

Неданъчни приходи

8 400 000

Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви

4 810
8 200 000
195 190

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

3 688 149

Общо разходи

3 688 149

Текущи разходи

3 588 149

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

2 082 598

Издръжка
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

234 525
520 801
694 425
55 800
100 000
100 000

4 711 851

V. ФИНАНСИРАНЕ

-4 711 851

90 000

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-4 711 851

90 000

Наличности в края на периода (-)
(§§ 95-07 – 95-13)

-4 711 851

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

БЮДЖЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
ЗА 2010 Г.
(Лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

11 000 000

Собствени приходи

11 000 000

Неданъчни приходи

11 000 000

Държавни такси

11 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

5 173 826

Общо разходи

5 173 826

Текущи разходи

5 153 826

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

1 944 109

Издръжка

1 050 504

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи

1 294 358

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

20 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

196 800
668 055

20 000

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
1

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-5 826 174

Наличности в края на периода (-)
(§ 95-07 – 95-13)

-5 826 174

П О К А З АТ Е Л И

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

6 200 000

Общо разходи

6 200 000

Текущи разходи

2 858 000

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

1 377 000

Издръжка

1 087 240

Капиталови разходи

3 342 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

3 342 000

50 760
343 000

6 200 000

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

2 050 000

Собствени приходи

2 050 000

Неданъчни приходи

2 050 000
310 000
40 000
1 700 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

94 522 276

Общо разходи

94 522 276

Текущи разходи

14 342 276

Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Осигурителни вноски

4 395 618

Издръжка

8 796 196

Капиталови разходи

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУР
НОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2010 Г.
(Лева)

6 200 000

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН
РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2010 Г.
(Лева)

Глоби, санкции и наказателни лихви

-5 826 174

6 200 000

V. ФИНАНСИРАНЕ

Държавни такси

V. ФИНАНСИРАНЕ

6 200 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

Приходи и доходи от собственост

5 826 174

2

113 520
1 036 942
180 000

Придобиване на дълготрайни активи и осно180 000
вен ремонт
Прираст на държавния резерв
80 000 000
III. ТРАНСФЕРИ

92 472 276

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС
92 472 276
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБ
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ
ДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/вноски) от 92 472 276
ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 92 472 276
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ
НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

БРОЙ 3
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Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2
Бюджети на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ и на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2010 г. по програми
1. Бюджет на Министерския съвет за 2010 г. по програми
Приходи
№

Наименование на прихода

( в лева )
Сума

1

Приходи и доходи от собственост

15 250 000

2

Други неданъчни приходи

3

Постъпления от продажба на нефинансови активи

13 750 000

Общо:

30 000 000

1 000 000

Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на политиките и програмите
Политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките“

Сума
12 801 529

Програма 1

„Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България“

5 144 728

Програма 2

„Координация и контрол на националните политики“

7 656 801

Политика „Осъществяване на държавните функции на територията на областите в
България“

22 639 024

Програма 3

„Осъществяване на държавната политика от областните администрации“

21 359 024

Програма 4

„Други програми в областните администрации (изработване на кадастрални планове,
съфинансиране на проекти и договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРЛ)“

Програма 5

„ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии“
Други програми

0
1 280 000
44 676 693

Програма 6

„Вероизповедания“

Програма 7

„Борба с трафика на хора“

Програма 8

„Управление на Националния архивен фонд“

Програма 9

„Национален компенсационен жилищен фонд“

12 923 104

Програма 10

„Здравеопазване – болница „Лозенец“

14 474 633

Програма 11

„Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“

Програма 12

„Обекти с представителни и социални дейности“

Програма 13

„Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад
граница“

Програма 14

„Избори – издръжка на ЦИК и нови избори“

Програма

3 101 459
370 000

„Администрация“

6 500 000

198 483
6 183 014
426 000
500 000
7 683 754

Общо:

87 801 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република
България“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
5 144 728

от тях за:
Персонал

3 655 928

Издръжка

1 488 800

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

0
5 144 728

С Т Р.
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Програма 2 „Координация и контрол на националните политики“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка – Разходи за изпълнение на Комуникационната стратегия на Р. България
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
3 656 801
3 257 925
398 876
4 000 000
4 000 000
7 656 801

Програма 3 „Осъществяване на държавната политика от областните администрации“
(лева)
Разходи по програмата
Сума
I. Общо ведомствени разходи
21 359
от тях за:
Персонал
13 444
Издръжка
7 915
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )
21 359

024
024
000
0
024

Програма 5 „ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии“
(лева)
Разходи по програмата
Сума
I. Общо ведомствени разходи
1 280 000
от тях за:
Издръжка
1 280 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
0
Общо разходи ( I + II )
1 280 000
Програма 6 „Вероизповедания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел – Субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на ЗВ
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
101 459
73 569
27 890
3 000 000
3 000 000
3 101 459

Програма 7 „Борба с трафика на хора“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
370 000
115 350
204 650
50 000
0
370 000

Програма 8 „Управление на Националния архивен фонд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
6 500 000
5 552 199
755 913
191 888
0
6 500 000

БРОЙ 3
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Програма 9 „Национален компенсационен жилищен фонд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – за компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
261 104
221
36
4
12 662

104
000
000
000

12 662 000
12 923 104

Програма 10 „Здравеопазване – болница „Лозенец“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
14 474 633
7 506 735
4 784 331
2 183 567
0
14 474 633

Програма 11 „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
198 483
139 900
58 583
0
198 483

Програма 12 „Обекти с представителни и социални дейности“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
5 429 653
3 525 502
1 904 151
753 361
753 361
6 183 014

Програма 13 „Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските
общности зад граница“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
426 000
281 712
141 748
2 540
0
426 000

С Т Р.
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Програма 14 „Избори – издръжка на ЦИК и нови избори“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
500 000
500 000
0
500 000

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
7 683 754
2 324 637
2 272 745
3 086 372
0
7 683 754

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерския съвет – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
67 385 639
40 098
21 768
5 518
20 415
87 801

585
687
367
361
000

2. Бюджет на Министерството на финансите за 2010 г. по програми
Приходи
№
1
2
3
4
5

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Приходи от концесии
Общо:

( в лева )
Сума
20 237 400
6 850 000
6 203 000
2 759 600
9 150 000
45 200 000

Разходи
Програма №
Програма 1
Програма 2
Програма 3

Програма 4
Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма

Наименования на програмите
Политика „Устойчиви и прозрачни публични финанси“
„Бюджет и финансово управление“
„Защита на публичните финансови интереси“
Политика „Ефективно събиране на всички държавни приходи“
„Администриране на държавни приходи“
Политика „Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на
стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма“
„Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
„Митнически контрол и надзор (нефискален)“
„Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
Политика „Управление на дълга“
„Управление на ликвидността“
Други програми
„Оперативна програма „Административен капацитет“
„Администрация“
Общо:

( в лева )
Сума
23 131 481
11 768 857
11 362 624
235 345 448
235 345 448
24 348 431
600
22 153
1 594
2 493
2 493
1 872
1 872
12 910
300 102

540
141
750
583
583
443
443
614
000

БРОЙ 3
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Бюджет и финансово управление“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Информационно издание на МФ (Персонал)
Информационно издание на МФ (Издръжка)
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
11 721 257
9 314 939
2 319 918
86 400
47 600
27 600
20 000
11 768 857

Програма 2 „Защита на публичните финансови интереси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
11 362 624
6 909 034
4 337 590
116 000
0
11 362 624

Програма 3 „Администриране на държавни приходи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Концесионна дейност (Издръжка)
Концесионна дейност (Капиталови разходи)
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
226 195 448
199 929
19 984
6 282
9 150

146
070
232
000

8 660 000
490 000
235 345 448

Програма 4 „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
600 540
359 100
241 440
0
600 540

Програма 5 „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
22 153 141
16 608 041
944 000
4 601 100
0
22 153 141
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Програма 6 „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
1 594 750
1 315 104
159 646
120 000
0
1 594 750

Програма 7 „Управление на ликвидността“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
2 493 583
1 407 100
1 086 483
0
2 493 583

Програма 8 „Оперативна програма „Административен капацитет“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 872 443
1 099 834
772 609
0
1 872 443

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
12 910 614
6 734 733
4 265 081
1 910 800
0
12 910 614

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на финансите – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
290 904 400
243 677
34 110
13 116
9 197
300 102

031
837
532
600
000

3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2010 г. по програми
Приходи
№
1
2

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Общо:

(в лева)
Сума
7 445 200
37 300 000
44 745 200

БРОЙ 3
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Разходи
Програма №

Програма 1
Програма 2

Програма 3

Програма 4
Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8

Програма 9
Програма 10
Програма 11
Програма 12
Програма

Наименования на програмите
Политика „Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в света“
„Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и
сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес“
„Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения“
Политика „Насърчаване на участието на България в процесите на глобализация в соци
ално-икономическата сфера“
„Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата,
социалната, културната и научно-техническата област“
Политика „Европейска интеграция“
„Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките
и в институционалното изграждане на ЕС“
„Провеждане на българските интереси в Общата външна политика и в политика на сигурност на ЕС“
„Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави“
Политика „Насърчаване на стабилността и сигурността в региона“
„Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства“
„Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския
регион“
Политика „Защита на българите зад граница и утвърждаване на положителния образ
на България“
„Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница“
„Утвърждаване на положителния образ на България“
Политика „Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба“
„Координация и развитие на дипломатическата служба“
„Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични държавни имоти“
„Администрация“
Общо:

(в лева)
Сума
43 115 043
15 276 091
27 838 952
1 218 165
1 218 165
26 406 749
3 835 356
401 057
22 170 336
15 900 764
12 775 917
3 124 847
15 234 644
14 315
919
20 760
5 245
6 448
9 066
122 635

549
095
391
709
173
509
756

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблеми
те на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международ
ния кодификационен процес“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
8 858 044
1 640 330
7 217 715
6 418 047
6 418 047
15 276 091

Програма 2 „Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
27 832 418
3 168 240
24 664 178
6 534
6 534
27 838 952
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Програма 3 „Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в
икономическата, социалната, културната и научно-техническата област“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
729 993
328 348
401 645
488 172
488 172
1 218 165

Програма 4 „Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията
на политиките и в институционалното изграждане на ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
3 835 356
342 148
3 493 208
0
3 835 356

Програма 5 „Провеждане на българските интереси в Общата външна политика и в
политика на сигурност на ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
362 332
256 105
106 227
38 725
38 725
401 057

Програма 6 „Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските
държави“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
22 084 084
2 288 065
19 796 019
86 252
86 252
22 170 336

Програма 7 „Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните
партньорства“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
12 775 917
1 041 335
11 734 582
0
12 775 917
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Програма 8 „Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и
Черноморския регион“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
2 581 705

от тях за:
Персонал

735 426

Издръжка

1 846 279

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

543 142

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

543 142
3 124 847

Програма 9 „Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад
граница“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
14 315 549

от тях за:
Персонал

3 164 641

Издръжка

11 150 908

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

0
14 315 549

Програма 10 „Утвърждаване на положителния образ на България“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
919 095
427 252
469 343
22 500
0
919 095

Програма 11 „Координация и развитие на дипломатическата служба“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
5 245 709
2 892 004
2 353 706
0
5 245 709

Програма 12 „Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични
държавни имоти“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
6 448 173
2 130 581
2 826 251
1 491 341
0
6 448 173
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Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
9 066 509
3 727 872
5 138 637
200 000
0
9 066 509

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на външните работи – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
115 054 884
22 142
91 198
1 713
7 580
122 635

346
697
841
872
756

4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2010 г. по програми
Приходи
№
1
2
3
4
5

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите
Постъпления от продажба на нефинансови активи
Общо:

(в лева)
Сума
27 300 000
3 400 000
600 000
-15 300 000
56 000 000
72 000 000

Разходи
Програма №
Програма 1
Програма 2
Програма 3
Програма 4
Програма 7
Програма 10
Програма 12
Програма 14

Програма 5
Програма 8
Програма 13
Програма 6
Програма 9
Програма 11

Наименования на програмите
Политика „Отбранителни способности“
„Сухопътни войски“
„Военновъздушни сили“
„Военноморски сили“
„Централно управление и осигуряване на БА“
„Военна полиция“
„Научна и изследователска дейност“
„Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)“
„Инфраструктура на отбраната“
Политика „Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и
стабилност“
„Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения“
„Сигурност чрез сътрудничество и интеграция“
„Военна информация“
Политика „Хората в отбраната“
„Образование, квалификация и обучение“
„Социално и медицинско осигуряване“
Политика „Поддръжка и осигуряване на отбраната“
„Административно управление и осигуряване“
Общо:

(в лева)
Сума
646 003 600
226 000 000
140 000 000
74 000 000
95 000 000
19 000 000
2 300 000
5 000 000
84 703 600
83 081 000
41 081 000
10 000
32 000
88 359
1 000
87 359
73 186
73 186
890 630

000
000
000
000
000
400
400
000
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Сухопътни войски“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
226 000 000
209 222 422
16 777 578
0
226 000 000

Програма 2 „Военновъздушни сили“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
140 000 000
130 659 012
9 340 988
0
140 000 000

Програма 3 „Военноморски сили“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
74 000 000
68 000 000
6 000 000
0
74 000 000

Програма 4 „Централно управление и осигуряване на БА“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
95 000 000
82 438 956
12 561 044
0
95 000 000

Програма 5 „Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад
граница и международни учения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
41 081 000
14 010 581
27 070 419
0
41 081 000

Програма 6 „Образование, квалификация и обучение“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
1 000 000
2 000
998 000
0
1 000 000
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Програма 7 „Военна полиция“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
19 000 000
17 652 644
1 347 356
0
19 000 000

Програма 8 „Сигурност чрез сътрудничество и интеграция“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
10 000 000
10 000 000
0
10 000 000

Програма 9 „Социално и медицинско осигуряване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
87 350 766
67 748 581
19 602 185
8 234
8 234
87 359 000

Програма 10 „Научна и изследователска дейност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
2 300 000
2 250 400
49 600
0
2 300 000

Програма 11 „Административно управление и осигуряване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
73 186 400
42 427 537
29 758 863
1 000 000
0
73 186 400

Програма 12 „Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблю
дение, разузнаване и информационни системи (C4IRS)“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
5 000 000
5 000 000
0
5 000 000
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Програма 13 „Военна информация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
32 000 000
27 974 801
4 025 199
0
32 000 000

Програма 14 „Инфраструктура на отбраната“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
56 703 600
18 226
36 919
1 557
28 000

600
354
646
000

28 000 000
84 703 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на отбраната – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
862 621 766
680 613
174 450
7 557
28 008
890 630

534
586
646
234
000

5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. по програми
Приходи
№
1
2
3
4
5
6

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
Постъпления от продажба на нефинансови активи
Общо:

(в лева)
Сума
77 300 000
31 000 000
4 600 000
1 200 000
-14 000 000
1 000 000
101 100 000

Разходи
Програма №
1

Наименования на програмите
2
Политика „Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“
Програма № 1 „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“
Програма № 2 „Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим“
Политика „Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и ава
рийно-спасителна дейност“
Програма № 3 „Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“

(в лева)
Сума
3
659 517 512
552 331 412
107 186 100
107 628 500
107 628 500

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК
2

Политика „Общоосигуряващи дейности“

БРОЙ 3
3
147 604 688

Програма № 4 „Оперативно-техническо осигуряване“

15 980 860

Програма № 5 „Обучение, квалификация и научни изследвания“
„Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обПрограма № 6
служване“
Политика „Превенция при възникване на бедствия и аварии“

15 785 120

Програма № 7 „Превенция при бедствия“

115 838 708
3 364 759
3 045 408

Програма № 8 „Обучение за подготовка и защита“
Политика „Защита при бедствия“
Програма № 9 „Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия“
Програма № 10 „Сили за реагиране“

319 351
28 995 345
350 000
28 645 345

Други програми
Програма № 11 „Убежище и бежанци“

3 200 000

Програма № 12 „Специална куриерска служба“

4 240 000

Програма

„Администрация“

970 196

Общо:

955 521 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и
превенция“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
552 331 212
450 910 400
81 403 586
20 017 226
200
200
552 331 412

Програма 2 „Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния
режим“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
107 186 100
83 242 200
23 407 400
536 500
0
107 186 100

Програма 3 „Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия,
аварии и катастрофи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
107 620 900
89 944 800
17 466 100
210 000
7 600
7 600
107 628 500

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

Програма 4 „Оперативно-техническо осигуряване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
15 980 860
12 831 900
2 763 400
385 560
0
15 980 860

Програма 5 „Обучение, квалификация и научни изследвания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Стипендии
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
13 842 220
8 166 120
5 412 600
263 500
1 942 900
2 500
1 940 400
15 785 120

Програма 6 „Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и
административно обслужване“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
115 443 540
71 366 940
40 750 600
3 326 000
395 168
395 168
115 838 708

Програма 7 „Превенция при бедствия“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
3 045 408
428 961
16 447
2 600 000
0
3 045 408

Програма 8 „Обучение за подготовка и защита“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
319 351
269 351
50 000
0
319 351

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Програма 9 „Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
350 000

от тях за:
Издръжка

350 000

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

0
350 000

Програма 10 „Сили за реагиране“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
28 588 645

от тях за:
Персонал

23 117 067

Издръжка

2 810 364

Капиталови разходи

2 661 214

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

56 700

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

56 700
28 645 345

Програма 11 „Убежище и бежанци“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
3 187 255

от тях за:
Персонал

1 495 065

Издръжка

1 436 190

Капиталови разходи

256 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 745

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

12 745
3 200 000

Програма 12 „Специална куриерска служба“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
4 240 000
3 480 000
700 000
60 000
0
4 240 000

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
970 196
670 196
300 000
0
970 196

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи – общо
(лева)
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

Сума
953 105 687

от тях за:
Персонал

745 923 000

Издръжка

176 866 687

Капиталови разходи

30 316 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи (I+II)

2 415 313
955 521 000

6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2010 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

1

Приходи и доходи от собственост

2

Държавни такси

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

4

Други неданъчни приходи

Сума
168 200
73 595 800
36 000
200 000

Общо:

74 000 000
Разходи
(в лева)

Програма №

Наименования на програмите
Политика в областта на правосъдието

Сума
58 068 200

Програма 1

„Правна рамка за функционирането на съдебната система“

Програма 2

„Регистри“

14 349 490

5 326 480

Програма 3

„Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство“

17 602 430

Програма 4

„Равен достъп до правосъдие“

Програма 5

„Инвестиции на органите на съдебната власт“

14 357 400

6 432 400

Политика „Изпълнение на наказанията“

87 800 000

Програма 6

„Затвори – изолация на правонарушители“

59 173 845

Програма 7

„Следствени арести и пробация“

28 626 155

Програма

„Администрация“

4 155 800

Общо:

150 024 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
4 516 631

от тях за:
Персонал

2 732 582

Издръжка

1 777 749

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 300
809 849

от тях за:
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – Международен наказателен съд, Хагска конвенция, СЕ „Греко“
Общо разходи (I+II)

700 000
109 849
5 326 480

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Програма 2 „Регистри“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
14 349 490
9 343 040
3 631 450
1 375 000
0
14 349 490

Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното
производство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка по ЗЗЛЗВНП
Капиталови разходи по ЗЗЛЗВНП
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
17 174 640
15 066 840
1 819 070
288 730
427 790
216 520
211 270
17 602 430

Програма 4 „Равен достъп до правосъдие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка по Закона за правната помощ
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
432 400
329
78
25
6 000

300
100
000
000

6 000 000
6 432 400

Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи на органите на съдебната власт – чл. 130а от Конституцията на Република България и ЗСВ
Издръжка по ЗСВ – чл. 388, ал. 2
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
0
14 357 400
13 200 000
1 157 400
14 357 400

Програма 6 „Затвори – изолация на правонарушители“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка – храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС)
Други възнаграждения по ЗИНЗС и ППЗИНЗС
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
46 891 885
38 354
5 622
2 915
12 281

729
006
150
960

11 413 550
868 410
59 173 845

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Програма 7 „Следствени арести и пробация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка – храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС)
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
27 469 025
23 573
2 310
1 584
1 157

525
650
850
130

1 157 130
28 626 155

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
4 155 800
2 699 718
1 062 382
393 700
0
4 155 800

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на правосъдието – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
114 989 871
92 099
16 301
6 588
35 034
150 024

734
407
730
129
000

7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г. по програми
Приходи
№
1.
2.
3.
4.

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Общо:

(в лева)
Сума
1 061 114
17 631 336
8 000 000
307 550
27 000 000

Разходи
Програма №
1
Програма 1
Програма 2
Програма 3

Наименования на програмите
2
Политика в областта на заетостта
„Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните
и заети лица“
Политика в областта на трудовите отношения
„Осигуряване на подходящи условия на труд“
„Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“
Политика в областта на социално подпомагане

(в лева)
Сума
3
90 505 039
90 505 039
10 105
9 835
270
156 843

797
297
500
461

С Т Р.

62

1
Програма 4
Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма 9
Програма 10
Програма 11

Програма 12
Програма 13
Програма 14
Програма 15
Програма

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
„Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“
„Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“
„Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в
семейната среда“
„Социално включване на други рискови групи от населението“
Политика в областта на демографското развитие и равни възможности
„Демографско развитие на населението“
„Подпомагане на семейства с деца“
„Интеграция на хора с увреждания“
„Равни възможности“
Политика в областта на жизнения стандарт и доходите
„Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати,
доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите, както
и защитените минимални плащания“
„Защитени минимални плащания“
Политика в областта на трудовата миграция
„Свободно движение на хора“
„Миграция и интеграция на имигранти“
„Администрация“
Общо:

БРОЙ 3
3
47 208 578
94 533 679
13 770 058
1 331
533 210
53
380 829
152 217
110
160

146
021
386
014
589
032
516

66 921
93
1 286
49
1 237
6 709
798 820

595
696
624
072
255
785

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на
безработните и заети лица“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Проект „Красива България“ – НПДЗ
Разходи за квалификация и програми за безработни (§42-00) – НПДЗ
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
25 505 039
22 879 464
2 572 384
53 191
65 000 000
5 000 000
60 000 000
90 505 039

Програма 2 „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Проекти и програми за подобряване на условията на труд
Диагностика на професионалните болести
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
5 835 297

Програма 3 „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
270 500

5 246
579
9
4 000

198
379
720
000

3 000 000
1 000 000
9 835 297

151 413
118 187
900
0
270 500

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 4 „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП)
Еднократни помощи по ЗСП
Целеви помощи за наеми по ЗСП
Помощи за инвалиди по ЗСП
Други помощи по ЗСП
Целеви средства за диагностика, лечение и болнична помощ
Общо разходи (І + ІІ)
Програма 5 „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с
ниски доходи“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Целеви помощи за отопление – Наредба № 5 на министъра на труда и социалната политика
Общо разходи (І + ІІ)
Програма 6 „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтерна
тивни грижи в семейна среда“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Други помощи и обезщетения по ЗЗД
Интегриран план „Закрила на детето“
Общо разходи (І + ІІ)

С Т Р. 6 3
(лева)
Сума
8 708 556
7 645
739
324
38 500

438
118
000
022

27 395 969
1 868 625
111 438
5 468 840
1 155 150
2 500 000
47 208 578
(лева)
Сума
7 116 679
6 452 259
664 420
87 417 000
87 417 000
94 533 679
(лева)
Сума
6 200 058
5 590
603
6
7 570

543
515
000
000

7 400 000
170 000
13 770 058

Програма 7 „Социално включване на други рискови групи от населението“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Проекти за предоставяне на социални услуги
Изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на социални домове
Европейска година на борба с бедността и социалното включване
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
53 076

Програма 8 „Демографско развитие на населението“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
53 386

46 747
6 329
1 278 070
408
270
600
1 331

070
000
000
146

53 386
0
53 386

С Т Р.
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Програма 9 „Подпомагане на семейства с деца“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Еднократни парични помощи при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца
(ЗСПД)
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по ЗСПД
Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по ЗСПД
Еднократни парични помощи при бременност по ЗСПД
Целеви помощи за ученици по ЗСПД
Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г. по ЗСПД
Еднократна парична помощ за отлеждане на дете до 1 г. от майка студентка, учаща редовна форма на обучение, по ЗСПД
Общо разходи (І + ІІ)
Програма 10 „Интеграция на хора с увреждания“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Обезщетения и помощи за домакинствата по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Субсидии за нефинансови предприятия по ЗИХУ
Субсидии за организации с нестопанска цел по ЗИХУ
Месечни добавки за деца по ЗИХУ
Целеви помощи за хора с увреждания по ЗИХУ
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по ЗИХУ
Общо разходи (І + ІІ)
Програма 11 „Равни възможности“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Национален план за действие по инициатива „Десетилетие на ромското включване
2005 – 2015 г.“
Общо разходи (І + ІІ)
Програма 12 „Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на ра
ботните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране
на доходите, както и защитените минимални плащания“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (І + ІІ)

БРОЙ 3
(лева)
Сума
15 829 014
14 402 915
1 426 099
365 000 000
19 672 884
20 385 000
282 254 567
2 038 500
3 669 300
5 668 389
31 311 360
380 829 014
(лева)
Сума
6 567 589
5 947
613
6
145 650

661
928
000
000

1 630 800
3 420
270
27 397
82 192
30 739
152 217

000
000
440
320
440
589

(лева)
Сума
90 032
90 032
20 000
20 000
110 032

(лева)
Сума
66 921
66 921
0
66 921

БРОЙ 3
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ВЕСТНИК
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Програма 13 „Защитени минимални плащания“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
93 595

Програма 14 „Свободно движение на хора“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
49 624

Програма 15 „Миграция и интеграция на имигранти“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд
Дейности на служби по трудови и социални въпроси
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
187 072

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (І + ІІ)

93 595
0
93 595

49 624
0
49 624

187 072
1 050 000
450 000
600 000
1 237 072
(лева)
Сума
6 709 255
5 052 095
936 971
720 189
0
6 709 255

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на труда и социалната политика – общо
Разходи
І. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи (І + ІІ)

(лева)
Сума
83 335 693
73 955
8 260
1 120
715 485
798 820

363
330
000
092
785

8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2010 г. по програми
Приходи
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Постъпления от продажби на нефинансови услуги
Общо:

(в лева)
Сума
12 050 000
25 500 000
2 300 000
50 000
100 000
40 000 000

С Т Р.
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БРОЙ 3

Разходи
Програма №
Програма
Програма
Програма
Програма
Програма

1
2
3
4
5

Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма 9
Програма 10
Програма 11
Програма 12
Програма 13
Програма 14
Програма 15
Програма 16
Програма 17
Програма
`

Наименования на програмите
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
„Здравен контрол“
„Профилактика на незаразните болести“
„Профилактика и надзор на заразните болести“
„Вторична профилактика на болестите“
„Намаляване търсенето на наркотици“
Политика в областта на диагностиката и лечението
„Извънболнична помощ“
„Болнична помощ“
„Диспансери“
„Спешна медицинска помощ – телефон 150“
„Трансплантация на тъкани, органи и клетки“
„Осигуряване на кръв и кръвни съставки“
„Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“
„Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“
„Хемодиализа“
„Други медицински услуги“
„Интензивно лечение“
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
„Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“
„Администрация“
Общо:

(в лева)
Сума
83 983 067
24 708 975
13 919 887
37 101 220
6 335 285
1 917 700
458 269 646
6 603 767
158 241 876
7 728 000
108 613 463
3 994 397
16 490 181
38 767 052
8 826 607
68 371 211
633 092
40 000 000
144 692 488
144 692 488
17 149 440
704 094 641

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Здравен контрол“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
24 679 545

Програма 2 „Профилактика на незаразните болести“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Стипендии
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
13 294 417

Програма 3 „Профилактика и надзор на заразните болести“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Стипендии
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
10 108 600

15 435 762
9 243 783
29 430
29 430
24 708 975

7 726 775
5 567 642
625 470
600 000
25 470
13 919 887

5 823 801
4 284 799
26 992 620
26 945 000
42 300
5 320
37 101 220

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН
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Програма 4 „Вторична профилактика на болестите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
6 335 285

Програма 5 „Намаляване търсенето на наркотици“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 817 700

Програма 6 „Извънболнична помощ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 103 767

Програма 7 „Болнична помощ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Субсидии за болнична помощ
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
38 782 016

Програма 8 „Диспансери“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Субсидии за болнична помощ
Общо разходи ( I + II )

3 934 195
2 401 090
0
6 335 285

827 833
989 867
100 000
100 000
1 917 700

1 132 871
970 896
4 500 000
4 500 000
6 603 767

12 884 438
25 897 578
119 459 860
64 200 000
54 954 000
305 860
158 241 876
(лева)
Сума
1 150 000
1 150 000
6 578 000
150 000
6 428 000
7 728 000

С Т Р.
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Програма 9 „Спешна медицинска помощ – телефон 150“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 3
(лева)
Сума
108 103 463

от тях за:
Персонал

66 504 990

Издръжка

26 598 473

Капиталови разходи

15 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

510 000

от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Общо разходи ( I + II )

510 000
108 613 463

Програма 10 „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

695 397

от тях за:
Персонал

327 089

Издръжка

368 308

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 299 000

от тях за:
Субсидии за болнична помощ

3 299 000

Общо разходи ( I + II )

3 994 397

Програма 11 „Осигуряване на кръв и кръвни съставки“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
13 490 181

от тях за:
Персонал

4 859 387

Издръжка

8 630 794

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 000 000

от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Общо разходи ( I + II )

3 000 000

Програма 12 „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

16 490 181
(лева)
Сума
38 767 052

от тях за:
Персонал

20 236 914

Издръжка

18 530 138

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

0
38 767 052

Програма 13 „Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 507 607

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

1 677 790
829 817
6 319 000

от тях за:
Субсидии за болнична помощ

6 319 000

Общо разходи ( I + II )

8 826 607

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 14 „Хемодиализа“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Субсидии за болнична помощ
Общо разходи ( I + II )

С Т Р. 6 9
(лева)
Сума
11 171 211
11 171 211
57 200 000
28 200 000
29 000 000
68 371 211

Програма 15 „Други медицински услуги“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
633 092

Програма 16 „Интензивно лечение“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за болнична помощ
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума

Програма 17 „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Общо разходи ( I + II )
Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия,
национални програми и обучение на специализанти
Субсидии за ОМП
Общо разходи ( I + II )

223 527
409 565
0
633 092

0
40 000 000
40 000 000
40 000 000
(лева)
Сума
13 749 488
2 495 430
11 254 058
130 943 000
130 943 000
144 692 488
(лева)
Сума
8 076 840
5 725 538
2 351 302
9 072 600
9 036 600
36 000
17 149 440

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването – общо
Разходи
1
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

(лева)
Сума
2
295 465 661
149 816 340
130 649 321

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

БРОЙ 3
2
15 000 000
408 628 980
704 094 641

9. Бюджет на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г. по програми
Приходи
№
1.

Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

(в лева)
Сума
21 800 000
21 309 717
5 783
484 500
5 000 000

Общо:

26 800 000

Наименование на прихода

2.

Разходи
Програма №

Програма 1
Програма
Програма
Програма
Програма

2
3
4
5

Програма
Програма
Програма
Програма

6
7
8
9

Програма 10
Програма 11
Програма 12
Програма 13
Програма 14
Програма 15
Програма 16
Програма 17
Програма 18
Програма

Наименования на програмите
Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка
„Осигуряване на качеството в училищното образование и предучилищното възпитание и
подготовка“
„Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование“
„Осигуряване на образователния процес“
„Развитие на способностите на децата и учениците“
„Образование на българите в чужбина“
Политика за равен достъп до качествено висше образование
„Управление на качеството във висшето образование“
„Международен образователен обмен“
„Осигуряване на обучението в ДВУ“
„Студентско подпомагане“
Политика за учене през целия живот
„Продължаващо обучение“
„Европейска образователна програма „Учене през целия живот“
„Професионална квалификация на заетите в администрацията“
Политика за развитие на научния потенциал – база за устойчиво развитие
„Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал“
„Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране“
„Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
„Повишаване индекса на качество на административните услуги на ресурсните центрове
и създаване на подходяща информационна среда“
Политика в областта на младите хора
„Младите в действие“
„Младежки програми и инициативи“
Администрация
Общо:

(в лева)
Сума
285 825 882
10 887 994
28 865
238 073
5 281
2 717
6 393
1 692
2 484
1 689
526
8 749
1 262
6 306
1 180
76 882
1 595
60 544

397
564
393
534
450
942
012
683
813
381
711
600
070
602
481
271

14 427 001
315 849
4 600
796
3 804
5 739
388 192

895
726
169
841
051

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Осигуряване на качеството в училищното образование и предучилищното
възпитание и подготовка“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
10 735 494
6 906 597
3 828 897
152 500
152 500
10 887 994

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 2 „Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Стипендии
Общо разходи ( I + II )
Програма 3 „Осигуряване на образователния процес“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

С Т Р. 7 1
(лева)
Сума
18 653 574
15 524 475
3 129 099
10 211 823
2 500 000
7 711 823
28 865 397
(лева)
Сума
238 073 564
176 895 683
56 177 881
5 000 000
0
238 073 564

Програма 4 „Развитие на способностите на децата и учениците“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
5 281 393

Програма 5 „Образование на българите в чужбина“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 717 534

Програма 6 „Управление на качеството във висшето образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 692 942

Програма 7 „Международен образователен обмен“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 292 812

1 478 022
3 803 371
0
5 281 393

786 450
1 931 084
0
2 717 534

1 281 696
411 246
0
1 692 942

227 958
2 064 854
191 200
175 000
16 200
2 484 012

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Програма 8 „Осигуряване на обучението в ДВУ“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 089 683

Програма 9 „Студентско подпомагане“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
526 813

Програма 10 „Продължаващо обучение“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 262 711

232 408
857 275
600 000
600 000
1 689 683

294 691
232 122
0
526 813

849 031
413 680
0
1 262 711

Програма 11 „Европейска образователна програма „Учене през целия живот“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 306 600

от тях за:
Персонал

1 077 479

Издръжка

5 229 121

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

0
6 306 600

Програма 12 „Професионална квалификация на заетите в администрацията“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 180 070

от тях за:
Персонал

527 575

Издръжка

652 495

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

0
1 180 070

Програма 13 „Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 592 831

от тях за:
Персонал

935 807

Издръжка

657 024

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 650

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

2 650
1 595 481

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 14 „Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно
финансиране“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Общо разходи ( I + II )
Програма 15 „Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за интегриране
в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )
Програма 16 „Повишаване индекса на качество на административните услуги на
ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

С Т Р. 7 3
(лева)
Сума
60 523 771
688 853
59 834 918
20 500
20 500
60 544 271
(лева)
Сума
10 737 001
149 845
10 587 156
3 690 000
1 491 121
2 198 879
14 427 001
(лева)
Сума
315 349
264 865
50 484
500
500
315 849

Програма 17 „Младите в действие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
796 726
434 957
361 769
0
796 726

Програма 18 „Младежки програми и инициативи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 804 169
426 987
2 377 182
1 000 000
1 000 000
3 804 169

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Програма „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 739 841

от тях за:
Персонал

3 369 034

Издръжка

2 370 807

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

0
5 739 841

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на образованието, младежта и науката – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
372 322 878

от тях за:
Персонал

212 352 413

Издръжка

154 970 465

Капиталови разходи

5 000 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

15 869 173
388 192 051

10. Бюджет на Министерството на културата за 2010 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

1.

Приходи и доходи от собственост

2.

Държавни такси

3.

Други неданъчни приходи

4.

Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите

Сума
14 840 000
245 000
3 015 000

ОБЩО:

-400 000
17 700 000

Разходи
(в лева)
Програма №

72 592 714

Програма 1

Наименования на програмите
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването
и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги
„Опазване на недвижимото културно наследство“

Сума

Програма 2

„Опазване на движимото културно наследство“

10 000 352

Програма 3

„Национален фонд „Култура“

Програма 4

„Филмово изкуство“

10 727 051

Програма 5

„Театрално изкуство“

20 169 089

Програма 6

„Музикално и танцово изкуство“

25 662 133

Програма 7
Програма 8

„Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
„Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища“
Политика в областта на популяризиране на културата

Програма 9

„Международно културно сътрудничество“

Програма 10

„Популяризиране на културни продукти и ценности“

1 775 510
563 386

88 602
3 606 591
3 808 246
144 448
3 663 798

Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура

20 655 524

Програма 11

„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“

20 655 524

Програма 12

„Закрила на деца с изявени дарби“

Програма

„Администрация“
Общо:

0
5 486 916
102 543 400

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Опазване на недвижимото културно наследство“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
572 638

от тях за:
Персонал

492 638

Издръжка

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 202 872

от тях за:
Консервационно-реставрационни работи на недвижими паметници на културата
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Изготвяне на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“
Общо разходи ( I + II )

700 000
2 872
500 000
1 775 510

Програма 2 „Опазване на движимото културно наследство“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
9 635 830

от тях за:
Персонал

3 166 989

Издръжка

3 834 000

Капиталови разходи

2 634 841

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

364 522

от тях за:
Субсидия за творчески проекти

300 000

Подпомагане на регионалните музеи (ПМС № 153/2000)
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

60 000
4 522
10 000 352

Програма 3 „Национален фонд „Култура“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
63 386

от тях за:
Персонал

31 386

Издръжка

32 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

от тях за:
Субсидия за творчески проекти

500 000

Общо разходи ( I + II )

563 386
Програма 4 „Филмово изкуство“
(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

Сума
380 594

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

122 594
258 000
10 346 457

от тях за:
Субсидия за филмопроизводство
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

10 100 000
246 457
10 727 051
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Програма 5 „Театрално изкуство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидия за творчески проекти
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
19 867 133
14 071 284
5 795 849
301 956
300 000
1 956
20 169 089

Програма 6 „Музикално и танцово изкуство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидия за творчески проекти (ЗЗРК)
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
25 362 133
21 370 229
2 216 745
1 775 159
300 000
300 000
25 662 133

Програма 7 „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
50 000
50 000
38 602
38 602
88 602

Програма 8 „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българ
ския книжен сектор, библиотеки, читалища“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидия за творчески проекти
Подпомагане на фестивали и конкурси
Културен календар
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Подпомагане на регионалните библиотеки (ПМС № 153/2000)
Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство
Абонамент за периодика на НБ „Св. св. Кирил и Методий“
Награди за постигнати високи творчески резултати
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 478 673
1 872 016
606 657
1 127 918
300
250
100
7
60

000
000
000
918
000

130 000
80 000
200 000
3 606 591
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Програма 9 „Международно културно сътрудничество“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в международни организации
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
120 000
120 000
24 448
24 448
144 448

Програма 10 „Популяризиране на културни продукти и ценности“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
3 663 798
309 798
3 354 000
0
3 663 798

Програма 11 „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
20 202 466
15 163 051
4 839 415
200 000
453 058
453 058
20 655 524

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
5 486 916
2 858 916
2 628 000
0
5 486 916

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на културата – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
87 883 567
59 458
23 814
4 610
14 659
102 543

901
666
000
833
400
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11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2010 г. по програми
Приходи
№
1.
2.
3.

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Общо:

(в лева)
Сума
1 964 800
1 119 000
3 083 800

Разходи
Програма №
Програма 1
Програма 2
Програма 3

Програма 4

Програма 5

Програма 6

Програма 7
Програма 8
Програма 9
Програма 10
Програма 11
Програма 12

Програма 13
Програма 14
Програма 15
Програма

Наименование на програмите
Политика в областта на управление на водите
„Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България“
Политика в областта на управлението на отпадъците
„Интегрирана система за управление на отпадъците“
Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух
„Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие
„Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати
„Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство“
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и ин
формационна обезпеченост
„Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“
Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на реше
ния и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и
устойчивото развитие
„Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и
устойчивото развитие“
Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
„ОВОС и екологична оценка“
„Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда“
„Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда“
„Екологична отговорност“
Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата
„Управление на дейностите по изменение на климата“
Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и
почвите
„Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на
земните недра“
„Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната“
„Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените
функции“
„Администрация“
Общо:

(в лева)
Сума
8 364 186
8 364 186
2 643 366
2 643 366
988 007
988 007
8 020 116
8 020 116
672 828
672 828
14 388 140
14 388 140
1 216 779
1 216 779
2 303
1 297
888
25
92
1 036
1 036

798
710
062
963
063
723
723

1 733 056
658 439
819 252
255 365
8 175 662
49 542 661

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
6 864 186
3 988 255
2 875 931
1 500 000
1 500 000
8 364 186

БРОЙ 3
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Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
2 643 366
1 592 271
1 051 095
0
2 643 366

Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството
на атмосферния въздух“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
988 007
662 260
325 747
0
988 007

Програма 4 „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания,
видове и генетичните им ресурси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
5 020 116
3 330 578
1 689 538
3 000 000
3 000 000
8 020 116

Програма 5 „Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи
аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законода
телство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
672 828
574 042
98 786
0
672 828

Програма 6 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна
обезпеченост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
12 888 140
3 888 140
9 000 000
1 500 000
1 500 000
14 388 140
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Програма 7 „Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната
среда и устойчивото развитие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
1 216 779
425 216
791 563
0
1 216 779

Програма 8 „ОВОС и екологична оценка“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
1 297 710
574 737
722 973
0
1 297 710

Програма 9 „Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
888 062
600 536
287 526
0
888 062

Програма 10 „Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
25 963
10 633
15 330
0
25 963

Програма 11 „Екологична отговорност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
92 063
34 773
57 290
0
92 063

Програма 12 „Управление на дейностите по изменение на климата“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
1 036 723
160 632
876 091
0
1 036 723
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Програма 13 „Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства,
опазване на земните недра“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
658 439

от тях за:
Персонал

367 315

Издръжка

291 124

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

0
658 439

Програма 14 „Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на
страната“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
819 252

от тях за:
Персонал

134 471

Издръжка

482 231

Капиталови разходи

202 550

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

0
819 252

Програма 15 „Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на
почвените функции“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
255 365

от тях за:
Персонал

146 732

Издръжка

108 633

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

0
255 365

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
8 175 662
4 050 701
3 353 820
771 141
0
8 175 662

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на околната среда и водите – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи (I+II)

(лева)
Сума
43 542 661
20 541 292
22 027 678
973 691
6 000 000
49 542 661
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12. Бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г. по програми
Приходи
№
1.
2.
3.
4.

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Общо:

(в лева)
Сума
93 217 200
15 897 700
5 204 760
36 000
114 355 660

Разходи
Програма №
Програма 1
Програма 2
Програма 3
Програма 4
Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма 9
Програма 10

Програма 11
Програма 12
Програма 13
Програма 14
Програма 15
Програма 16
Програма 17
Програма 18
Програма

Наименования на програмите
Политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“
„Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози“
„Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
„Прозрачна система на обществените поръчки“
„Закрила на обектите на индустриална собственост“
„Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“
„Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“
„Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
„Привличане и насърчаване на инвестициите“
„Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“
„Защита на потребителите“
Политика „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътруд
ничество“
„Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“
„Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
„Развитие на националната туристическа реклама“
Политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“
„Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“
„Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“
„Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда“
„Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива“
„Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси“
„Администрация“
Общо:

(в лева)
Сума
39 112 924
1 679 077
488 816
1 291 434
3 277 980
12 477 481
941 378
3 231 860
8 168 865
3 824 020
3 732 013
18 255 526
13 836
1 273
3 144
24 718
963
21 477
1 421
140
715
9 881
91 967

908
846
772
215
022
404
830
276
683
288
953

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни
режими, анализи и прогнози“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )
Програма 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 679 077
1 131 977
292 100
255 000
0
1 679 077
(лева)
Сума
488 816
248 816
240 000
0
488 816

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Програма 3 „Прозрачна система на обществените поръчки“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 291 434

Програма 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
3 277 980

Програма 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
12 477 481

Програма 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
941 378

Програма 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
3 231 860

Програма 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
За финансиране мерки по Закона за насърчаване на инвестициите
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 168 865

1 090 734
190 000
10 700
0
1 291 434

2 145 529
1 132 451
0
3 277 980

8 809 756
3 551 325
116 400
0
12 477 481

442 865
498 513
0
941 378

3 221 860
10 000
0
3 231 860

736 205
432 660
7 000 000
7 000 000
8 168 865

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН
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Програма 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
3 824 020

Програма 10 „Защита на потребителите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за сдруженията на потребителите
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
3 662 013

Програма 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика
на ЕС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

2 919 913
804 107
100 000
0
3 824 020

2 627
990
45
70

013
000
000
000

70 000
3 732 013
(лева)
Сума
13 836 908
2 164 362
11 497 546
175 000
0
13 836 908

Програма 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 273 846

Програма 13 „Развитие на националната туристическа реклама“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
3 144 772

Програма 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура
и пазари“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

293 846
980 000
0
1 273 846

140 125
3 004 647
0
3 144 772
(лева)
Сума
963 022
577 169
385 853
0
963 022

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за дейност по фонд РАО и ИЕЯС
Капиталови трансфери за дейности по фонд РАО и ИЕЯС
Общо разходи ( I + II )
Програма 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )
Програма 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ,
АЕИ и биогорива“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )
Програма 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните
ресурси“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

С Т Р. 8 5
(лева)
Сума
1 220 226
1 013 676
206 550
20 257 178
16 626 212
3 630 966
21 477 404
(лева)
Сума
1 421 830
1 025 870
395 960
0
1 421 830
(лева)
Сума
140 276
70 836
69 440
0
140 276
(лева)
Сума
715 683
353 413
362 270
0
715 683

(лева)
Сума
9 881 288
3 943 298
4 999 990
938 000
0
9 881 288

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
64 640 775
32 957
30 043
1 640
27 327
91 967

263
412
100
178
953

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. по програми
Приходи
№
1.
2.
3.
4.

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Общо:

(в лева)
Сума
2 500 000
280 655 000
1 830 000
970 000
285 955 000

Разходи
Програма №

Програма 1
Програма 2

Програма 3
Програма 4
Програма 5

Програма 6

Програма 7
Програма 8
Програма 9

Програма 10

Програма 11
Програма 12
Програма 13
Програма 14
Програма 15
Програма 16

Наименования на програмите
Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, при
лагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса
на децентрализация и укрепване на местното самоуправление
„Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие“
„Административно-териториално устройство и местно самоуправление“
Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройствено
то планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния
регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на
превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти
„Устройствено планиране на територията“
„Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
„Геодезия, картография и кадастър“
Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Евро
пейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските
партньори
„Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, транс
гранично и местно развитие“
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура,
свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на
водните ресурси
„Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“
„Пътна инфраструктура“
„Благоустройствени дейности в населените места“
Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и огранича
ване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията
„Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“
Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез
благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането
на жилищния фонд
„Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“
„Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“
Други програми
„Управление на държавната собственост“
„Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия
в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството“
„Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“
„Администрация“
Общо:

(в лева)
Сума
585 991
407 067
178 924
21 337 476
708 073
8 018 702
12 610 701
3 182 588
3 182 588
274 739 219
5 021 462
264 777 735
4 940 022
1 862 063
1 862 063
159 072
101 080
57 992
8 403 830
589 100
125 339
1 823 775
5 865 616
310 270 239

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и
местно развитие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
407 067
324 267
82 800
0
407 067

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Програма 2 „Административно-териториално устройство и местно самоуправление“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
178 924

Програма 3 „Устройствено планиране на територията“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
708 073

Програма 4 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в
строителството“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )
Програма 5 „Геодезия, картография и кадастър“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )
Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано
регионално, трансгранично и местно развитие“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи
Общо разходи ( I + II )
Програма 7 „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи
Общо разходи ( I + II )

103 070
15 854
60 000
0
178 924

157 289
50 784
500 000
0
708 073
(лева)
Сума
8 018 702
6 447 718
1 375 984
195 000
0
8 018 702
(лева)
Сума
12 610 701
7 794 285
4 636 416
180 000
0
12 610 701
(лева)
Сума
2 882 588
2 309
502
70
300

722
866
000
000

300 000
3 182 588
(лева)
Сума
521 462
476 462
45 000
4 500 000
4 500 000
5 021 462

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Програма 8 „Пътна инфраструктура“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

БРОЙ 3
(лева)
Сума
58 033 736

от тях за:
Персонал

18 396 536

Издръжка

29 637 200

Капиталови разходи

10 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

206 743 999

от тях за:
117 790 999

Издръжка
Капиталови разходи

88 953 000

Общо разходи ( I + II )

264 777 735

Програма 9 „Благоустройствени дейности в населените места“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

89 448

от тях за:
Персонал

26 596

Издръжка

23 072

Капиталови разходи

39 780

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 850 574

от тях за:
Капиталови разходи

4 850 574

Общо разходи ( I + II )

4 940 022

Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

105 116

от тях за:
Персонал

94 136

Издръжка

10 980

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 756 947

от тях за:
Капиталови разходи

1 756 947

Общо разходи ( I + II )

1 862 063

Програма 11 „Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден
фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
101 080

от тях за:
Персонал

47 960

Издръжка

3 120

Капиталови разходи

50 000

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

0
101 080

Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

57 992

от тях за:
Персонал

56 687

Издръжка

1 305

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

0
57 992

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Програма 13 „Управление на държавната собственост“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )
Програма 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните
предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

С Т Р. 8 9
(лева)
Сума
589 100
509 000
30 100
50 000
0
589 100
(лева)
Сума
125 339
116 839
8 500
0
125 339

Програма 15 „Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 823 775

Програма 16 „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
5 865 616

1 023 775
300 000
500 000
0
1 823 775

2 644 997
978 119
2 242 500
0
5 865 616

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
92 118 719
40 529
37 619
13 970
218 151
310 270

339
300
080
520
239

14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2010 г. по програми
Приходи
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
Постъпления от продажба на нефинансови активи
Общо:

(в лева)
Сума
107 543 900
93 956 300
800 800
-2 461 000
500 000
200 340 000

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Разходи
Програма №
Програма 1
Програма 2
Програма 3
Програма 4
Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма 9
Програма 10
Програма 11
Програма 12
Програма 13
Програма 14
Програма 15
Програма 16
Програма 17
Програма 18
Програма 19
Програма

Наименования на програмите
Политика в областта на земеделието и селските райони
„Земеделски земи“
„Природни ресурси в селските райони“
„Растениевъдство“
„Фитосанитарен контрол и растителна защита“
„Хидромелиорации“
„Здравеопазване на животните“
„Животновъдство“
„Организация на пазарите“
„Агростатистика, анализи и прогнози“
„Научни изследвания“
„Съвети и консултации“
„Образование“
„Земеделска техника“
„Качество на храните“
„Безопасност на храните и фуражите“
„Подобряване на живота в селските райони“
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
„Рибарство и аквакултури“
Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча
„Специализирани дейности в горския фонд“
„Стопанисване и опазване на горите и дивеча“
„Администрация“
Общо:

(в лева)
Сума
209 459 987
46 139 498
1 252 756
17 785 161
9 985 872
2 459 166
22 861 396
6 387 520
2 085 036
1 931 615
27 578 917
908 596
46 181 253
2 668 700
2 250 151
17 830 091
1 154 259
6 308 500
6 308 500
56 417 400
9 965 359
46 452 041
36 050 700
308 236 587

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Земеделски земи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
45 982 498
25 172 067
17 710 431
3 100 000
157 000
157 000
46 139 498

Програма 2 „Природни ресурси в селските райони“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 252 756
754 510
498 246
0
1 252 756

Програма 3 „Растениевъдство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
17 785 161
13 283 953
4 271 208
230 000
0
17 785 161

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Програма 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
9 896 872
5 396 872
4 300 000
200 000
89 000
30 000
59 000
9 985 872

Програма 5 „Хидромелиорации“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 459 166
1 019 166
1 000 000
440 000
0
2 459 166

Програма 6 „Здравеопазване на животните“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка
Стипендии
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
14 831 396
8 063 750
6 267 646
500 000
8 030 000
8 000 000
30 000
22 861 396

Програма 7 „Животновъдство“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
6 367 820
4 358 805
1 969 015
40 000
19 700
19 700
6 387 520

Програма 8 „Организация на пазарите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 085 036
1 135 995
949 041
0
2 085 036

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Програма 9 „Агростатистика, анализи и прогнози“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 931 615
1 106 508
825 107
0
1 931 615

Програма 10 „Научни изследвания“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
27 293 117
20 316 313
6 776 804
200 000
285 800
266 800
19 000
27 578 917

Програма 11 „Съвети и консултации“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
908 596
639 796
268 800
0
908 596

Програма 12 „Образование“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
45 408 053
36 723 912
8 184 141
500 000
773 200
773 200
46 181 253

Програма 13 „Земеделска техника“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 668 700
1 598 700
1 030 000
40 000
0
2 668 700

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Програма 14 „Качество на храните“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 250 151
1 536 170
713 981
0
2 250 151

Програма 15 „Безопасност на храните и фуражите“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
17 830 091
13 132 455
4 697 636
0
17 830 091

Програма 16 „Подобряване на живота в селските райони“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 154 259
679 739
474 520
0
1 154 259

Програма 17 „Рибарство и аквакултури“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
6 253 632
3 628 246
2 425 386
200 000
54 868
54 868
6 308 500

Програма 18 „Специализирани дейности в горския фонд“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
9 949 359
6 366 287
1 583 072
2 000 000
16 000
16 000
9 965 359

Програма 19 „Стопанисване и опазване на горите и дивеча“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
46 452 041
46 452 041
0
46 452 041

С Т Р.
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Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
36 050 700
24 396 482
11 104 218
550 000
0
36 050 700

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на земеделието и храните – общо
Разходи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Общо администрирани разходи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
298 811 019
169 309
121 501
8 000
9 425
308 236

726
293
000
568
587

15. Бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г. по програми
Приходи
№
1.
2.
3.
4.

Наименование на прихода
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Общо:

(в лева)
Сума
1 100 000
22 100 000
3 800 000
74 000
27 074 000

Разходи
Програма №
1
Програма
Програма
Програма
Програма

1
2
3
4

Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма 9
Програма 10
Програма 11
Програма 12
Програма 13
Програма 14
Програма 15

Наименования на програмите
2
Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура
„Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт“
„Развитие на инфраструктурата във водния транспорт“
„Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт“
„Политика в пътната инфраструктура“
Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта
„Регулиране на достъпа до пазара и професията“
„Общодостъпен транспорт“
„Проучване и поддържане на водните пътища“
Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта
„Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“
„Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт“
„Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“
„Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт“
„Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“
„Медицинска и психологическа експертиза“
Политика в областта на електронните съобщения
„Електронни съобщения“
„Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на
Република България“

(в лева)
Сума
3
11 569 490
4 808 231
3 515 378
3 245 881
0
2 530 550
430 597
0
2 099 953
26 464 047
7 268 618
715 303
5 629 454
6 262 740
1 304 117
5 283 815
13 693 457
197 265
136 042

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1
Програма 16
Програма 17
Програма
Програма
Програма
Програма

18
19
20
21

Програма 22
Програма 23
Програма
Програма

ВЕСТНИК

2
„Развитие на инфраструктура за широколентов достъп“
„Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност“
Политика в областта на развитието на информационното общество
„Информационно общество и иновации“
„Развитие на електронното управление“
„Оперативна съвместимост и информационна сигурност“
„Достъп до пространствени бази данни“
Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор
„Гарантиране и развитие на пощенските услуги“
„Маркоиздаване и маркосъхранение“
Други програми
„Авиоотряд 28“
„Администрация“
Общо:

С Т Р. 9 5
3
204
13 155
3 581
1 415
1 138
759
266
154
66
87

382
768
301
629
827
947
898
135
784
351

9 047 399
13 116 926
80 157 305

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи за изграждането на обекти на железопътната инфраструктура
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
108 231
78 411
29 820
4 700 000
4 700 000
4 808 231

Програма 2 „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с водната инфраструктура
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
115 378
84 778
30 600
3 400 000
3 400 000
3 515 378

Програма 3 „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с въздушната инфраструктура
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 745 881
42
25
2 678
500

381
000
500
000

500 000
3 245 881

Програма 5 „Регулиране на достъпа до пазара и професията“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
430 597
342 053
88 544
0
430 597
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Програма 7 „Проучване и поддържане на водните пътища“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 099 953
1 170 053
929 900
0
2 099 953

Програма 8 „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
7 268 618
5 343 060
1 675 558
250 000
0
7 268 618

Програма 9 „Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
715 303
357 543
357 760
0
715 303

Програма 10 „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
5 629 454
1 198 984
4 430 470
0
5 629 454

Програма 11 „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
6 262 740
3 896 322
1 966 418
400 000
0
6 262 740

Програма 12 „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване,
разследване на произшествия“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 304 117
728 875
575 242
0
1 304 117
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Програма 13 „Медицинска и психологическа експертиза“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
5 283 815
4 033 815
1 250 000
0
5 283 815

Програма 14 „Електронни съобщения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
197 265
112 863
84 402
0
197 265

Програма 15 „Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната
орбита на Република България“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
136 042
84 652
51 390
0
136 042

Програма 16 „Развитие на инфраструктура за широколентов достъп“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
204 382
126 979
77 403
0
204 382

Програма 17 „Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Капиталови разходи за изграждане на електронни съобщителни мрежи и информационни
системи
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
11 725 768
6 024 868
5 700 900
1 430 000
1 430 000
13 155 768

Програма 18 „Информационно общество и иновации“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 415 629
439 821
975 808
0
1 415 629
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Програма 19 „Развитие на електронното управление“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
1 138 827
159 169
979 658
0
1 138 827

Програма 20 „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
759 947
70 545
689 402
0
759 947

Програма 21 „Достъп до пространствени бази данни“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
266 898
70 545
196 353
0
266 898

Програма 22 „Гарантиране и развитие на пощенските услуги“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
66 784
56 434
10 350
0
66 784

Програма 23 „Маркоиздаване и маркосъхранение“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
87 351
28 217
59 134
0
87 351

Програма „Авиоотряд 28“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
9 047 399
2 547 399
6 500 000
0
9 047 399
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Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
13 116 926

от тях за:
Персонал

6 497 677

Издръжка

6 477 749

Капиталови разходи

141 500

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

0
13 116 926

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията – общо
(лева)
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

Сума
70 127 305

от тях за:
Персонал

33 495 444

Издръжка

33 161 861

Капиталови разходи

3 470 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

10 030 000

Общо разходи ( I + II )

80 157 305

16. Бюджет на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2010 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

2

Други неданъчни приходи

986 580

3

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-214 380

Общо:

777 200

5 000

Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите

Сума

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

5 573 014

Програма 1

„Спорт за учащи“

2 803 235

Програма 2

„Спорт в свободното време“

2 769 779

Политика в областта на спорта за високи постижения

32 016 945

Програма 3

„Олимпийска подготовка“

17 343 534

Програма 4

„Спорт за високи постижения“
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на
съвременните международни стандарти
„Спортни обекти и съоръжения“
Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги
за спорта
„Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в
сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
„Администрация“

14 673 411

Общо:

41 761 900

Програма 5

Програма 6
Програма

2 117 005
2 117 005
619 268
619 268
1 435 668
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма 1 „Спорт за учащи“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 197 235
1 334 052
863 183
606 000
606 000
2 803 235

Програма 2 „Спорт в свободното време“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
589 779
367 298
222 481
2 180 000
2 180 000
2 769 779

Програма 3 „Олимпийска подготовка“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
143 534
120 038
23 496
17 200 000
17 200 000
17 343 534

Програма 4 „Спорт за високи постижения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел
Субсидии за нефинансови предприятия
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
903 411
406
478
19
13 770

310
101
000
000

13 590 000
180 000
14 673 411

Програма 5 „Спортни обекти и съоръжения“
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

(лева)
Сума
2 117 005
258 968
766 037
1 092 000
0
2 117 005
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Програма 6 „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информа
ционни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

619 268

от тях за:
Персонал

261 394

Издръжка

357 874

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

619 268
Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата

I. Общо ведомствени разходи

Сума
1 435 668

от тях за:
Персонал

883 149

Издръжка

476 519

Капиталови разходи

76 000

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

0
1 435 668

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на физическото възпитание и спорта – общо
(лева)
Разходи
I. Общо ведомствени разходи

Сума
8 005 900

от тях за:
Персонал

3 631 209

Издръжка

3 187 691

Капиталови разходи

1 187 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

33 756 000

Общо разходи ( I + II )

41 761 900

17. Бюджет на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2010 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

2

Държавни такси

310 000

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700 000

Общо:

2 050 000

40 000

Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси

Програма

Сума
94 522 276

„Държавен резерв и военновременни запаси“

94 522 276

Общо:

94 522 276
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма „Държавен резерв и военновременни запаси“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
14 522 276

от тях за:
Персонал

5 546 080

Издръжка

8 796 196

Капиталови разходи

180 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

80 000 000

от тях за:
Прираст на държавния резерв

80 000 000

Общо разходи ( I + II )

94 522 276

18. Бюджет на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2010 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

20 000

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

120 000

Общо:

140 000
Разходи
(в лева)

Програма №
Програма

Наименования на програмите

Сума

Политика „Защита на националната сигурност“

96 675 000

„Национална сигурност“

96 675 000

Общо:

96 675 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
Програма „Национална сигурност“
(лева)
Разходи по програмата
I. Общо ведомствени разходи

Сума
96 675 000

от тях за:
Персонал

89 203 285

Издръжка

6 873 715

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

598 000
0
96 675 000
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Приложение № 3
към чл. 32
Предназначение на субсидиите за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за
хора с увреждания за 2010 г.
(лева)
№

Показатели

Сума

1

2

3

1. Съюз на инвалидите в България (СИБ)

600 000

а) за подпомагане и дофинансиране на СИБ при извършване на социални контакти и оказване на
социални услуги в нишите, освободени от държавата и общините, в т.ч. дейностите по чл. 53 от
ППЗИХУ, осъществявани от регионалните структури на СИБ, нови дейности и др.
б) за подпомагане на информационно-консултантски, организационни услуги и транспортни услуги и
други, в т. ч. обучение, квалификация и преквалификация и други
в) за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социалнозначими проекти,
разкриване на нови работни места, масови дейности и отбелязване на годишнини, за подпомагане
на спортни, туристически и културни дейности и др.
г) за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални
контакти, организационно-масови дейности
2. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

190 781

238 800

а) за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите

216 000

б) за подпомагане дейностите на съюза – разходи, свързани с провеждане на: 31 конгрес, 95 години
от учредяването на организацията, 20 години от възстановяването, 65 години от приемането на
закон, с който се регламентира създаване на държавна структура за грижа към военноинвалидите
и военнопострадалите в Министерството на войната; за консултации – правни и социални,
международна дейност, квалификация, преквалификация и др.; за подпомагане дейностите на
дружествата „Военноинвалид“ по места; за провеждане на семинари във връзка с разясняване
правата по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и нормативните документи на
съюза
в) за издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни брошури,
нормативни документи, музейни сбирки и др.
3. Съюз на слепите

146 544
129 264
133 411

14 000

8 800
610 000

а) информационни услуги, за запис на говорещи книги, издателска брайлова дейност, услуги за
студенти и интелектуалци и консумативи за всички гореизброени дейности
б) за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, помощно-технически средства,
култура, спорт и художествено творчество, административно-правно обслужване, организационна и
международна дейност и консумативи
в) ремонт на клубове в страната и общежитията за слепи в София, Дряново, Пловдив и Варна

150 000

4. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

180 000

а) изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с
интелектуални затруднения и техните семейства
б) подпомагане дейността на родителските организации, членове на БАЛИЗ, за предоставяне на
подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
в) обучения и консултации за повишаване на организационния капацитет на членските организации
на БАЛИЗ
г) подготовка и разпространение на информация и информационни материали/организиране и
провеждане на информационни кампании
д) координация и мониторинг

285 000
175 000
24 400
54 800
31 000
19 800
50 000

5. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации

404 400

а) за трудова рехабилитация

104 400

б) за професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация
в) за социална рехабилитация

60 000
110 000

г) за общи рехабилитационни нужди

130 000

6. Национален център за социална рехабилитация (НЦСР)

300 000

а) частично подпомагане на структурите на НЦСР: бюра за социално обслужване в София, Бургас,
Плевен, Стара Загора, Шумен, Добрич, Велинград, Силистра, Нови пазар; Център за обучение и
рехабилитация на младежи с увреждания в Поморие
б) за социокултурни мероприятия за хора с увреждания

278 000
6 000

в) за обучителни семинари и квалификация и преквалификация на кадри на НЦСР

16 000

7. Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС)

94 800

а) за рехабилитация, извънкласни дейности и подпомагане в учебния процес

35 000

б) за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни импланти

10 000

в) за интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари

24 000
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г) за печатни материали и информационно обслужване
д) за подпомагане и координиране дейността на АРДУС и международна дейност

БРОЙ 3
3
3 800
22 000

8. Съюз на глухите в България

314 400

а) за подпомагане и дофинансиране дейността на клубовете за комуникации и социална интеграция,
центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, дейността на Видеоцентъра за субтитри;
центъра за развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна дейност и семинари
б) издателска дейност – в-к „Тишина“ и специализирани издания

264 400

в) подпомагане членовете на съюза

25 000
25 000

9. Българска асоциация „Диабет“

343 200

а) диетично хранене на социално слаби диабетици в страната

255 200

б) помощи от диетични храни, медикаменти и др.

30 000

в) информационна дейност – книги, брошури за борба с диабета

25 000

г) консултативни центрове и др. структури, обучителни програми, анкети – застъпнически програми

10 000

д) поддръжка и подпомагане национален клуб ДИАБЕТ в страната

23 000

10. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ)

78 000

а) допълнителна преподавателска помощ
б) специализиран транспорт за деца с нарушено зрение

6 000
37 000

в) специална помощ за деца с нарушено зрение

8 000

г) придружители на деца с нарушено зрение

2 000

д) мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение

12 000

е) закупуване на технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение

4 600

ж) организиране на консултации, обучение и обмяна на опит с наши и чужди неправителствени
организации
з) координация и подпомагане дейността на АРДНЗ

2 200

11. Национална асоциация на слепоглухите в България (НАСГБ)
а) за подпомагане дейността на регионалните организации и социални услуги на членовете

6 200
163 200
22 000

б) за културни, спортни и творчески мероприятия в регионалните организации на слепоглухите

1 000

в) за осъществяване на социални контакти и комуникации на регионалните организации с
членовете им и със седалището на НАСГБ, транспортни разходи за осъществяване дейността на
регионалните организации
г) за обучителни семинари

1 000

д) за подпомагане дейността на асоциацията
е) за издаване на списание „Звук и светлина“, информационен бюлетин и други специализирани
издания
ж) за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение,
рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на слепоглухите
з) за транспортно обслужване и издирване на слепоглухи и транспортни разходи при осъществяване
дейността на асоциацията
и) за Националния център за рехабилитация на слепоглухи „Хелън Келър“ – Пловдив

4 000
36 000
5 000
6 000
4 000
60 200

к) за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в
национални и международни организации
12. Национална потребителна кооперация на слепите в България

24 000
96 000

а) доплащане за трудоустрояване

50 000

б) квалификация и преквалификация

26 000

в) оказване на материално-техническа помощ на младежи, продължаващи своето обучение след
средно образование
г) поддръжка на дневен рехабилитационен център и оказване на социални услуги

10 000
10 000

13. Съюз на ветераните от войните в България

255 000

а) за здравна и социална дейност – подпомагане, лечение и рехабилитация на ветерани от войните

105 000

б) за военно-патриотична дейност и паметници – чествания на бележити дати от българската
история, семинари и конференции
в) за подпомагане на управленската дейност
14. Асоциация на Националния съюз на кооперациите на инвалидите, Националната федерация на
работодателите на инвалидите и Съюза на военноинвалидните кооперации в България
а) подпомагане на хората с увреждания чрез поддържане и разширяване на стопанската дейност и
трудова рехабилитация

80 000
70 000
264 000
76 800
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б) повишаване капацитета на специализираните предприятия – членове и асоциацията
в) информационно-консултантски, социални и организационни услуги, обучение, квалификация и
преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри
15. Център за психологически изследвания (ЦПИ)
а) частично дофинансиране по реализиране на социалнозначими проекти и програми за социална
интеграция на хора с увреждания, частично финансиране на разкриване на нови работни места,
частично кофинансиране на разходи за възнаграждения, социално и здравно осигуряване на
административен и експертен персонал, финансиране на действащи социални услуги и разкриване
на иновативни социални услуги
б) частично финансиране на издръжката на дейността на структурите на Центъра за психологически
изследвания – на централния офис и регионални структури в страната, издръжката на ресурсните и
консултантските центрове
в) частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни програми за хора с
увреждания (аудио- и телевизионни клипове и филми), изработка на медиен клипинг, издаване на
промоционни видеоматериали, клипове и филми за хора с увреждания
г) частично финансиране на издателска и информационна дейност, нормативни документи, флайъри,
промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността на организацията
16. Българска асоциация за невромускулни заболявания
а) дневен център
б) координиране и подпомагане на дейността
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12 400
174 800
168 000
100 800

9 200
33 000
25 000
50 400
7 400
20 500

в) печат на материали

2 200

г) организиране и участие на семинари и международни срещи

8 500

д) работа по групи по интереси, професионална квалификация и ориентация, подпомагане на
учебните процеси
е) интеграционна дейност

2 000

17.

Сдружение „Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания“ (КИХТУ)

а) частично финансиране на дейността на КИХТУ: изпълнението по социалнозначими проекти
и програми за социална интеграция на хора с увреждания, в т.ч. разкриване на нови работни
места, частично финансиране на издръжката и дейността на структурите на КИХТУ: централен
офис, бюра за услуги, клубове и ресурсни центрове; дофинансиране на дейността и издръжката на
Националния консултантски център
б) подпомагане финансирането на новосформиращи се структури в страната: разкриване на нови
бюра и дневни центрове в областните градове, транспортни разходи
в) частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на КИХТУ и
конференции в областта на хората с увреждания; частично финансиране на издателска и
информационна дейност, нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали,
печатни материали, подпомагащи дейността, участие в международни програми и проекти
18. Асоциация на родители на деца с епилепсия (АРДЕ)
а) групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности, свързани с
включването на децата в обществото
б) организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина

9 800
54 000
19 000

8 000
27 000

50 400
5 000
5 000

в) координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите в страната; печатна дейност

30 400

г) социална дейност

10 000

19. Национална организация „Малки български хора“

40 000

а) частично финансиране на изпълнението по социалнозначими проекти и програми за социална
интеграция на малките хора, в т.ч. разкриване на нови работни места, частично финансиране на
издръжката и дейността на сдружението и централния офис
б) подпомагане финансирането на новосформиращи се групи в страната: разкриване и разширяване
на групите в областните градове, транспортни разходи, разходи за храни, лекарства и помощни
средства на членовете
в) частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и
конференции в областта на малките хора
г) частично финансиране на издателска и информационна дейност, нормативни документи, флайъри,
промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността, участие в
международни програми и проекти
20. Национален център за рехабилитация на слепи

25 000

а) за организиране и провеждане на дейностите по основна рехабилитация и професионално
обучение
б) за подпомагане дейността на регионалните структури

7 000
3 000
5 000
150 000
114 000
10 000

в) за обучителни семинари с дневните центрове и регионалните структури

9 000

г) за подпомагане на международната дейност

8 000

д) за подпомагане издаването на специална литература, учебници и учебни помагала на брайлов и
уголемен шрифт и дидактични материали и абонамент на специализирани издания

9 000

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Приложение № 4
към чл. 34
Предназначение на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2010 г. за юридическите лица с нестопанска цел

(лева)
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Показатели
Български Червен кръст
– за повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност
за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, възстановяване и натрупване на резерв от имущество за подпомагане на населението при бедствия, аварии и
катастрофи; предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините
и водните площи, обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ,
осигуряване на надеждна работна екипировка, материали и резервни части; провеждане
на социалнопомощна дейност сред възрастни, младежи и деца, набиране и разпределение
на хуманитарни помощи, повишаване здравната култура на населението, ограничаване
и предотвратяване на социалнозначими заболявания, обучение на населението за оказване на първа помощ, подпомагане и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване,
превенция на пътнотранспортния травматизъм; подпомагане на чужденците, получили
закрила в Република България; пропагандиране на целите и задачите на международното
Червенокръстко движение и на Българския Червен кръст, съдействие за изучаването,
разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право;
издирване членове на семейства, разделени вследствие на войни, въоръжени конфликти
и природни бедствия.
Съюз на народните читалища
– за подпомагане на читалищата, за разработване на насоки за развитието на читалищното дело, за семинари, конференции, работни срещи, за честване на първите читалища
и читалищното дело, за издателска дейност и други инициативи, свързани с дейността
на Съюза на народните читалища.
Рилска Света обител – Рилски манастир
– за подпомагане дейността на музея, за текущо поддържане и извършване на разходи
с инвестиционно предназначение.
Български институт за стандартизация (БИС)
– за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети
за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по
създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека, по осъществяване обмен
на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията
на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС
представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности
на БИС, свързани със задълженията му като пълноправен член в европейските (CEN
и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация.
Национален дарителски фонд „13 века България“
– за издръжка на дейността и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение, за разходи по изпълнение на волята на дарителите, за издателска
дейност, за провеждане на сесии в подкрепа на проекти, за провеждане на кръгли маси,
за създаване на мултимедийни продукти, за семинари и изложби, свързани с дейността
на фонда, в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването
на исторически и културни паметници и други социални дейности, за съфинансиране на
проекти, за ремонти на имоти на фонда, за подпомагане за подготовка на национална
програма за съхранение и развитие на българския език.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство
– за дейности по координиране на съвместна изследователска работа по проекти, свързани
с нематериалното културно наследство, на архивирането на нематериалното културно
наследство в региона, на процеса на обучение на регионални експерти, насърчаване
на изпълнението и популяризирането на Конвенцията за опазване на нематериалното
културно наследство, съставена в Париж на 3 ноември 2003 г., ратифицирана със закон
(ДВ, бр. 12 от 2006 г.) (ДВ, бр. 61 от 2006 г.), в страните от Югоизточна Европа.

Сума
3 000 000

84 000

580 000
1 074 000

220 000

400 000
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Приложение № 5
към чл. 36
Разпределение на субсидиите за нефинансови предприятия от централния бюджет за 2010 г.
(лева)
№

Наименование

Субсидии

1.

Столична община – градски транспорт

8 000 000

2.
3.

Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и
гранични райони
„БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД

4.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

82 000 000

5.

Дружества от нематериалната сфера

11 728 000

14 000 000
160 000 000

от тях:
5.1. „Студентски столове и общежития“ – ЕАД

7 543 000

5.2. Българска телеграфна агенция

4 185 000

6.

6 012 000

Други субсидии и плащания
от тях:

6.1. Държавно предприятие „Строителство и възстановяване“

450 000

6.2. Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“

3 504 000

6.3. Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване“

620 000

6.4. Централен кооперативен съюз

520 000

6.5. „Информационно обслужване“ – АД, София

18 000

6.6. „Терем“ – ЕАД, София

840 000

6.7. ВРЗ „Вола“ – АД, Враца

60 000

Приложение № 6
към чл. 61, ал.1
Разпределение на средствата за национални програми за развитие на средното образование за 2010 г.
(лева)
№

Програма

Сума

1.

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

26 000 000

2.

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна
възраст
Национална програма „Квалификация“

30 000 000

2 000 000

5.

Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в
училище“
Национална програма „Енергоефективно саниране на училищни сгради“

6.

Национална програма „Училището – територия на учениците“

7.
8.

Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно
оценяване“
Национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование

9.

Национална програма „С грижа за всеки ученик“

4 000 000

10.

Национална програма „Подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики
в областта на образованието“

1 000 000

11.

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“

5 000 000

12.

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

3.
4.

ОБЩО
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1 700 000

10 000 000
5 500 000
13 000 000
4 000 000

3 000 000
105 200 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, приет с
Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и
доп. бр. 55, 78 и 89 от 2005 г., бр. 40 и 48 от
2006 г., бр. 23 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и
бр. 89 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „одит“ се поставя
запетая и се добавя „финансов контрольор“.
2. В ал. 3 числото „691“ се заменя с „593“.
§ 2. В глава четвърта се създава раздел Іб:
„Раздел Іб
Финансов контрольор
Чл. 8б. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия,
свързани с разпореждане с активи и средства,
включително поемането на задължения и извършването на разходи, съгласно Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор е на пряко
подчинение на председателя на агенцията.“
§ 3. В чл. 14а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. осъществява методическо ръководство
и контрол спрямо териториалните дирекции
относно:
а) финансово-счетоводната им дейност;
б) изготвяне и комплектуване на искания
за актуване на имоти – държавна собственост,
предоставени за управление на агенцията,
съхраняване на актовете и предприемане на
мерки за своевременното им актуализиране;
в) извършване на строителни и ремонтни
работи в имотите, предоставени им за управление.“
2. В т. 9 думата „предварителен“ се заличава.
3. Създава се т. 23:
„23. организира и провежда процедурите по
Закона за държавната собственост, свързани с
управление и разпореждане с имоти и движими
вещи, предоставени на агенцията.“
§ 4. В чл. 14б, т. 9 след думата „юрисконсултите“ се добавя „и служителите, осъществяващи
дейности по управление на човешките ресурси“.
§ 5. В чл. 14в, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 11 накрая се добавя „или с прилагане
на специални мерки за сигурност“.
2. Създава се нова т. 25:
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„25. дава методически указания и осъществява контрол на териториалните дирекции по
дейностите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка;“.
3. Досегашната т. 25 става т. 26.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. проверява, анализира и обобщава информацията, предоставена от териториалните дирекции за състоянието, наличностите и движението
на държавни резерви и военновременни запаси
по тримесечия и годишно и изготвя годишни
отчети по чл. 29 от Наредбата за условията и
реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси;“
б) точка 7 се изменя така:
„7. изготвя становища и предложения във
връзка със създаването, съхраняването, обновяването и реализацията на резервите и запасите, както и по проверките, извършвани от
териториалните дирекции;“
в) точка 10 се отменя;
г) точки 13 и 14 се изменят така:
„13. изготвя справки, становища и предложения по договорите за създаване, съхраняване, обновяване и реализация на държавни
резерви и военновременни запаси, както и за
предприетите мерки по договори, по които има
неизпълнения на задължения;
14. организира, участва в подготовката и
контролира провеждането на конкурсни процедури за избор на външни съхранители на
държавни резерви и военновременни запаси;“
д) точка 17 се отменя.
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Държавни резерви,
военновременни и задължителни запаси“ във
връзка със Закона за задължителните запаси от
нефт и нефтопродукти и Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение
при щети, причинени от замърсяване с нефт:“;
б) в т. 3 думите „държавните резерви“ се
заменят със „задължителните запаси;“
в) в т. 5 накрая се добавя „и от агенцията“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. анализира и обобщава информацията,
получена от задължените лица и държавните
органи по Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети,
причинени от замърсяване с нефт, изготвя и
представя на председателя на агенцията информацията по чл. 8, ал. 2 от закона;“
д) създава се т. 11:
„11. организира отпечатването на удостоверения за регистрация на складове за съхраняване на задължителни запаси от нефт и
нефтопродукти.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „резерви“ съюзът „и“
се заменя със запетая и след думата „военновременните“ се добавя „и задължителните“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. анализира състоянието и прави предложения за подмяна и обновяване на държавните
резерви, военновременните и задължителните
запаси, съхранявани в бази на агенцията;“
в) създават се нови т. 4 и 5:
„4. провежда конкурсни процедури за избор
на външни съхранители на държавни резерви
и военновременни запаси;
5. изготвя и представя на главния директор
справки за изпълнението на договорите за
създаване, съхраняване, опазване, обновяване
и реализация на държавните резерви, военновременните и задължителните запаси;“
г) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея след
думата „дейностите“ се поставя запетая, добавя
се „свързани със защита на класифицирана
информация“ и се поставя запетая;
д) досегашната т. 5 става т. 7.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Директорът на териториалната дирекция
представлява агенцията пред всички регионални
органи и структури на изпълнителната власт
и местното самоуправление, пред физически
и юридически лица в рамките на дейностите,
осъществявани от дирекцията, и предоставените
му от председателя на агенцията правомощия,
като:
1. сключва договори за съхранение на държавни резерви и военновременни запаси, договори
за наем, за транспортни и товарно-разтоварни
услуги, както и други договори, свързани с
обслужване на дейността на териториалната
дирекция;
2. издава заповеди за извършване на проверки на външни съхранители на държавни
резерви и военновременни запаси, както и на
задължени лица и съхранители по Закона за
задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
3. подписва всички документи, свързани с
поемане на задължения или с извършване на
разход, съгласно изискванията на системата за
финансово управление и контрол за териториалната дирекция.“
§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „агенцията“ се поставя
запетая и се добавя „заместник-председателят“.
2. В ал. 2, изречение второ след думата
„дневник“ се добавя „на електронната деловодна
система на агенцията“.
3. В ал. 3 след думата „агенцията“ се поставя
запетая и се добавя „заместник-председателят“.
§ 9. В чл. 33 изречение второ се изменя така:
„Вторият екземпляр съдържа инициалите и
подписите на служителя, изготвил документа,
на ръководителя на административното звено,
в което той работи, и на другите служители,
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които съгласно резолюцията по чл. 32, ал. 1
или съобразно вътрешните правила за документооборот на агенцията следва да съгласуват
документа.“
§ 10. В приложението към чл. 6, ал. 4 се
правят следните изменения и допълнения:
1. След ред „Звено за вътрешен одит“ се
създава ред „Финансов контрольор – 1“.
2. На ред „Инспекторат“ цифрата „8“ се
заменя със „7“.
3. На ред „Обща администрация“ числото
„43“ се заменя с „39“.
4. На ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ числото „17“ се заменя с „15“.
5. На ред „дирекция „Административноправно обслужване и европейска координация“
числото „17“ се заменя с „16“.
6. На ред „дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ числото
„9“ се заменя с „8“.
7. На ред „Специализирана администрация“
числото „630“ се заменя с „536“.
8. На ред „Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“
числото „612“ се заменя с „519“.
9. На ред „териториални дирекции“ числото
„589“ се заменя с „495“.
10. На ред „дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“
числото „18“ се заменя със „17“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 45
от 4 декември 2009 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Вирусология“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт „Вирусология“
съгласно приложението.
(2) Дейността по диагностика на вирусните
инфекции от специалността вирусология се
осъществява при спазване на стандарта по ал. 1
и се изпълнява от всички лечебни и здравни
заведения, в които се осъществява дейност по
вирусология.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на тази наредба.
Министър: Б. Нанев
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ВИРУСОЛОГИЯ“
1. Основна характеристика на медицинската
специалност
1.1. Дефиниция, основни цели и задачи:
Вирусология е медицинска специалност с преобладаваща клинико-диагностична насоченост,
която осигурява необходимите познания и практически умения за изясняване на етиологията на
заболяванията с вирусна генеза при хората чрез
използването на количествени и качествени методи. Тя се занимава с комплексното проучване на
голям брой патогенни агенти – вируси, с изразени
характерни и строго специфични морфологични и
генетични особености. Вирусите са способни само
на вътреклетъчно размножаване, което основно ги
отличава от останалите патогенни микроорганизми
заедно с редица други характеристики.
В Република България специалността вирусология е застъпена предимно в извънболничната, но и
в болничната помощ. Присъства в програмите за
обучение в университетското образование. Представлява самостоятелна медицинска специалност
в системата на здравеопазването на Република
България и се придобива чрез следдипломна
квалификация на завършилите висше медицинско
образование и висше немeдицинско образование,
специалност биология.
Основната цел на стандарта е да осигури
качеството на диагностичната дейност на вирусологичните лаборатории, осъществяващи своята
дейност на територията на Република България.
Националният стандарт по вирусология съдържа задачи, изисквания и показатели за дейности,
свързани с етиологическата диагноза на вирусните инфекции при хората, проследяване хода на
инфекциозния процес и ефекта от лечението на
вирусните заболявания, както и оценка на ефективността на вирусните ваксини. Този стандарт
регламентира основните изисквания, на които една
вирусологична лаборатория трябва да отговаря
за извършване на серологични и вирусологични
изследвания. Той покрива изследванията, извършвани в нея, използвайки стандартизирани методи,
методи, непокрити от стандартизираните, и методи,
разработвани от лабораториите.
1.2. Общи условия и изисквания към вирусологичните лаборатории:
1.2.1. Този стандарт е приложим за всички вирусологични лаборатории независимо от обхвата и
мащабите на дейността или от броя на персонала.
Когато една лаборатория не извършва една или
повече дейности, регламентирани в този стандарт,
изискванията за същите са неприложими.
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1.2.2. Този стандарт е предназначен за прилагане
от лаборатории при разработването на техните
системи по качество, така че да удовлетворява
техните дейности. Той може да бъде използван
от клиенти на лаборатории, контролни или акредитиращи органи, установяващи съответствието
или регистриращи компетентност на лаборатории.
1.2.3. Персоналът на лабораторията носи отговорност за осъществяваните от нея дейности
по начин, удовлетворяващ изискванията на този
стандарт и нуждите на клиентите, както и законно
упълномощените органи, извършващи акредитация.
1.2.4. Лабораторията трябва да гарантира независимостта си при извършване на изследванията от
външен натиск (търговски, финансов и др.), както
и от вътрешен натиск, които биха оказали отрицателно въздействие върху извършваната дейност.
1.2.5. Лабораторията трябва да има политика и
процедури, предотвратяващи действия, които биха
намалили доверието в нейната компетентност,
независимост и безпристрастност.
1.2.6. Лабораторията трябва да създава условия за сътрудничество с пациентите си или техни
представители, които да спомагат за изясняване
на техните нужди, както и за изискванията на
самата лаборатория.
1.2.7. На лабораторията се препоръчва да поддържа обратна връзка с пациентите си. Обратната
връзка трябва да се използва с цел оптимизиране
на броя и вида на извършваните изследвания, както
и всички въпроси, свързани с взаимоотношенията
с пациентите.
1.2.8. Персоналът на лабораторията носи отговорност за осъществяваните дейности при работа
с материали, отговарящи на изискванията за качествено извършване на изследванията.
1.2.9. Материалите, постъпващи за изследване
в лабораторията, трябва да са съпроводени от
медицински направления, съдържащи достатъчно информация, свързана с пациента и неговото
заболяване.
1.2.10. Лабораторията създава, поддържа и съхранява необходими документи, свързани с нейната
работа (лабораторни журнали, процедури и др.).
1.2.11. Лабораторията използва и съхранява
правилно всички външни документи, свързани с
нейната дейност (инструкции, наредби, стандарти,
методи и др.).
1.2.12. Лабораторната документация се осъвременява в съответствие с настъпилите изменения в
методите и оборудването на лабораторията.
1.2.13. Действащите и утвърдените документи
да са на разположение на определените работни
места в лабораторията, доколкото са свързани с
естеството на работа.
1.2.14. Остарелите и излезли от употреба документи, съхранявани в лабораторията, трябва да са
подходящо обозначени и архивирани.
1.2.15. Резултатите от изследванията се изпращат
на клиентите чрез подходящи за целта бланки.
1.3. Изисквания за професионална компетентност на персонала:
1.3.1. Персоналът на лабораторията трябва да
има необходимите за дейността си квалификация, практически опит и умения в областта на
вирусологията.
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1.3.2. Ръководството се осъществява от лекар
с призната специалност „Вирусология“. В състава
на лабораторията може да бъде включен и биолог.
В лабораторията работят правоспособни медицински специалисти с квалификация „Медицински
лаборант“.
1.3.3. При използване на допълнителен персонал
той трябва да бъде с необходимата квалификация.
1.3.4. Медицинският персонал трябва системно
да повишава своята квалификация.
1.3.5. Началникът (ръководителят) на лабораторията определя нуждите от допълнителна
квалификация.
1.3.6. Изборът на форми за обучение (външни, вътрешни) трябва да осигурява адекватна на
извършваната дейност квалификация, която е
подходящо документирана (сертификати, лични
планове и др.).
1.3.7. Лабораторията трябва да има длъжностни
характеристики за ръководителя и изпълнителския
персонал.
1.3.8. Началникът (ръководителят) на лабораторията трябва да определи точно задълженията
и отговорностите на персонала, както и взаимоотношенията между целия персонал.
2. Основна характеристика на местата за осъществяване на диагностичната дейност
2.1. Лабораторията трябва да има помещения,
които благоприятстват извършването на изследванията, за които е предназначена, и не влияят
отрицателно върху изискваното качество на работа.
2.1.1. Изисквания към помещенията:
2.1.1.1. Броят на помещенията да бъде съобразен с извършваните изследвания, така че да
не се компрометира качеството на работата и
безопасността на персонала.
2.1.1.2. При вирусологични изследвания, изискващи стерилни условия, да има специално
обособени за целта помещения/боксове.
2.1.1.3. Помещенията, свързани с качеството
на извършваните изследвания, трябва да са разположени по начин, позволяващ контрол върху
достъпа и до използването им.
2.1.1.4. В лабораторията трябва да има обособени работни места, като се вземат мерки за
предотвратяване на възможните замърсявания.
2.1.2. Изисквания към условията в помещенията
на лабораторията:
2.1.2.1. Температурата в помещенията, свързани
с качеството на извършваните изследвания, трябва
да бъде в граници, които не влияят отрицателно
върху персонала (стайна температура), както и
да отговаря на изискваната от спецификациите
на използваната апаратура.
2.1.2.2. Осветлението на обособените работни
места трябва да благоприятства извършваните
изследвания.
2.1.2.3. Въздухът в работните помещения по
отношение на влажност, запрашеност, електромагнитни влияния трябва да благоприятства качеството
на извършваните изследвания.
2.1.2.4. Електрическото захранване на използваната апаратура трябва да бъде осигурено
по начин, който гарантира непрекъсваемост на
диагностичните процедури (инкубация).
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2.1.2.5. Повърхността на стените и на работните
плотове трябва да бъде с покритие, позволяващо
ефективно извършване на дезинфекция.
2.2. Трябва да се поддържа постоянен контрол
върху достъпа до използваните помещения или
места, влияещи върху качеството на работата.
2.3. Помещенията в лабораторията трябва да
се поддържат в изряден вид и хигиена.
3. Структура и персонал на лабораториите,
извършващи специализирана дейност по този
стандарт
3.1. Характеристика на вирусологичните лаборатории, извършващи специализирана дейност:
3.1.1. Вирусологичната лаборатория е медикодиагностична лаборатория в рамките на лечебно
или здравно заведение и РИОКОЗ или самостоятелна такава.
3.1.2. Лабораторията трябва да е ясно обозначена
в организационната структурна схема на лечебното
заведение и да са описани точно взаимоотношенията с останалите звена, като ясно са дефинирани
дейностите, които извършва.
3.1.3. Лабораторията трябва да има кадрова
и материална осигуреност за извършване на
определен минимум серологични и вирусологични изследвания за нуждите на диагностичната,
лечебно-профилактичната и други дейности на
съответния вид лечебно или здравно заведение.
3.1.4. Лабораторията трябва да използва постоянен персонал, като числеността му се определя от
обема на извършваната дейност. При използване
на допълнителен персонал той трябва да бъде с
необходимата квалификация.
3.1.5. Вирусологичните лаборатории могат да
бъдат:
Самостоятелна вирусологична лаборатория.
Лаборатория в районно или областно лечебно
заведение за болнична помощ и РИОКОЗ.
Национални референтни лаборатории, утвърдени със заповед на министъра на здравеопазването,
към Националния център по заразни и паразитни
болести (НЦЗПБ).
3.2. Отговорности и задължения на персонала
на лабораториите:
3.2.1. Отговорности и задължения на ръководителя на лабораторията:
3.2.1.1. Изготвя и утвърждава правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на лабораторията, длъжностните характеристики, всички
инструкции и изисквания, свързани с пряката
дейност на лабораторията.
3.2.1.2. Следи за изпълнение на инструктажа
на работниците и служителите по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана.
3.2.1.3. Организира цялостната диагностична
дейност на лабораторията, като контролира всички
програми и задачи, свързани с тази дейност.
3.2.1.4. Организира въвеждането на нови диагностични методи и контрола по изпълнението
на вече въведените такива.
3.2.1.5. Организира регистрацията и интерпретацията на резултатите от диагностичната дейност.
3.2.1.6. Повишава своята квалификация чрез
участие в конгреси, курсове, семинари, самоподготовка.
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3.2.1.7. Осигурява заместник при своето отсъствие.
3.2.1.8. Следи за стриктно спазване политиката на лечебното или здравното заведение по
отношение на трудовата дисциплина, персонал,
взаимоотношения.
3.2.2. Отговорности и задължения на лекаря
ординатор:
3.2.2.1. Контролира изпълнението на функциите
на лаборанта по т. 3.2.3.
3.2.2.2. Отчита и при необходимост интерпретира
резултатите от извършените изследвания.
3.2.2.3. Контролира унищожаването на изследвания материал, като съблюдава спазването на
действащата нормативна уредба.
3.2.2.4. Извършва по разпореждане на ръководителя на лабораторията изследвания на постъпили
материали.
3.2.3. Отговорности и задължения на медицинския лаборант:
3.2.3.1. Изпълнява правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лабораторията, всички инструкции и изисквания, свързани с пряката
дейност на лабораторията.
3.2.3.2. Следва изискванията за инструктаж на
работниците и служителите по безопасност, хигиена
на труда и противопожарна охрана.
3.2.3.3. Изпълнява задачи, поставени от ръководителя на лабораторията и лекаря ординатор в
лабораторията.
3.2.3.4. Овладява въведените лабораторни
методи, пряко участва в изпълнението им в лабораторната практика.
3.2.3.5. Участва в поддръжката на работните
места и следи за изправността на апаратурата.
3.2.3.6. Участва в провеждания външен контрол
на вирусологична диагностика.
3.2.3.7. Уведомява ръководителя на лабораторията или неговия заместник за всички особености
и нередности в хода на изпълнение на задачите.
3.2.3.8. Участва в изпълнението на всички процедури и правила относно хигиената, дезинфекцията
и инактивирането на инфекциозните отпадъци.
3.2.3.9. Приема и оценява качеството на постъпващата проба за изследване.
3.2.3.10. Регистрира на хартиен и/или електронен
носител всички необходими данни от направлението, придружаващо пробата за изследване.
3.2.3.11. До извършване на изследването пробата се съхранява при подходящи условия, така
че да бъде запазена напълно годна за изследване.
3.2.3.12. Извършва изследванията, посочени
в направлението, придружаващо постъпилата за
изследване проба.
3.2.3.13. След завършване на изследванията
по т. 3.2.3.12 уведомява лекаря ординатор, който
отчита и при необходимост интерпретира получените резултати.
3.2.3.14. Изследваният материал се съхранява
за срок, определен в правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лабораторията.
След изтичане на срока същият се унищожава
съобразно правилата, установени в нормативни
актове и договори.
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4. Професионална дейност. Оптимален обем
показатели и оборудване за извършване на специализирана дейност по вирусология на различни нива
на извънболнична и болнична помощ в Република
България
4.1. Оптимален обем показатели за извършване
на вирусологични и серологични изследвания в
самостоятелна лаборатория по вирусология.
4.1.1. Изследване на кръвен серум или плазма
по имуноензимен метод (ELISA) или други сходни
методи (MEIA, ChLIA, ELFA):
4.1.1.1. Откриване на повърхностен антиген на
хепатитeн В вирус (HBV) – HBsAg.
4.1.1.2. Откриване на антитела срещу HIV 1/2
или HIV Ag/Ab – бързи тестове (ELISA).
4.1.1.3. Откриване на маркeри на хепатитен С
вирус (HCV) – anti-HCV или HCV Ag/Ab.
4.1.1.4. Откриване на маркeр на хепатитен А
вирус (HАV) – anti-HAV IgM.
4.1.1.5. Откриване на маркери за рубеолна
инфекция – anti-Rubella IgM, IgG.
4.1.1.6. Откриване на маркери за паротитна
инфекция – anti-Mums IgM, IgG.
4.1.1.7. Откриване на маркери за морбилна
инфекция – anti-Measles IgM, IgG.
4.1.2. Лабораторна апаратура, необходима за
извършване на вирусологични и серологични
изследвания в самостоятелна лаборатория по
вирусология.
4.1.2.1. Отчитащо устройство за имуноензимен
тест (ELISA) или други автоматични анализатори.
4.1.2.2. Принтер.
4.1.2.3. Термостат.
4.1.2.4. Хладилник.
4.1.2.5. Центрофуга.
4.1.2.6. Автоклав.
4.2. Оптимален обем показатели за извършване
на вирусологични и серологични изследвания в
лаборатория по вирусология в районно или областно лечебно заведение за болнична помощ и
РИОКОЗ.
4.2.1. Изследване на кръвен серум или плазма
по имуноензимен метод (ELISA) или други сходни
методи (MEIA, ChLIA, ELFA и др.):
4.2.1.1. Маркер за хепатит А вирусна инфекция – HAV-IgM.
4.2.1.2. Маркери за хепатит В вирусна инфекция – HBsAg, anti-HBs, anti-HBcIgM, HBeAg,
anti-HBe.
4.2.1.3. Маркери за хепатит С вирусна инфекция – anti-HCV или HCV Ag/Ab.
4.2.1.4. Маркер за хепатит D вирусна инфекция – anti-HDV.
4.2.1.5. Определяне на антитела срещу HIV.
4.2.1.6. Маркери срещу цитомегаловирус (CMV)
и Епщайнбар вирус (EBV) anti-CMV IgM/IgG,
antiEBV-VCA IgM, anti EBV-NA IgM.
4.2.1.7. Маркери за рубеолна инфекция – antiRubella IgM, IgG.
4.2.1.8. Маркери за паротитна инфекция – antiMums IgM, IgG.
4.2.1.9. Маркери за морбилна инфекция – antiMeasles IgM, IgG.
4.2.1.10. Изследване на кръвен серум за откриване антитела срещу грипни вируси тип А и
В – РЗХА/ELISA.
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4.2.2. Изследване на фекална проба:
4.2.2.1. Определяне на ротавируси във фекална
проба – имунохроматографски/ELISA.
4.2.2.2. Определяне на норовируси във фекална
проба – имунохроматографски/ELISA.
4.2.3. Изследване на носоглътъчен смив на
кокоши ембриони/клетъчни култури:
4.2.3.1. Изолиране на грипни вируси.
4.2.3.2. Идентифициране на изолирани щамове
на грипните вируси по РЗХА.
4.2.3.3. Изследване на носоглътъчен смив за
доказване на грипни вируси и вируси на ОРЗ с
бързи имуносорбентни тестове.
4.2.4. Лабораторна апаратура за извършване
на вирусологични и серологични изследвания в
лаборатория по вирусология в областно лечебно
заведение за болнична помощ и РИОКОЗ:
4.2.4.1. Отчитащо устройство за имуноензимен
тест (ELISA) или други автоматични анализатори.
4.2.4.2. Миещо устройство за ELISA.
4.2.4.3. Принтер.
4.2.4.4. Термостат.
4.2.4.5. Хладилник.
4.2.4.6. Центрофуга.
4.2.4.7. Микроскоп за клетъчни култури.
4.2.4.8. Сух стерилизатор.
4.2.4.9. Автоклав.
4.2.4.10. Водна баня.
4.2.4.11. Ламиниран бокс (боксово помещение).
4.3. Оптимален обем показатели, апаратура и
дейности за извършване на вирусологични и серологични изследвания в национални референтни
лаборатории, утвърдени със заповед на министъра
на здравеопазването, към Националния център по
заразни и паразитни болести (НЦЗПБ):
4.3.1. Показатели за високоспециализирани
изследвания и дейности, свързани с референтна
диагностика, консултанска, учебна и научна дейност на националните референтни лаборатории
към НЦЗПБ:
4.3.1.1. Организира и осъществява национална система за външна оценка на качеството на
лабораторната диагностика в лаборатории по
вирусология в страната.
4.3.1.2. Осигуряване на потвърдителна и референтна диагностика на национално ниво с
интерпретация.
4.3.1.3. Вирусологични изследвания за изолиране
на вируса причинител и за доказване на вирусни
антигени.
4.3.1.4. Вирусологично изследване на клетъчни
култури за изолация и типизация на вирусите на
полиомиелита и други ентеровируси.
4.3.1.5. Вирусологично изследване на кокоши
ембриони за изолация и типизация на грипни
вируси.
4.3.1.6. Вирусологично изследване на клетъчни
култури за изолация и типизация на някои вируси на
ОРЗ (аденовируси,парагрипни вируси, РС вируси).
4.3.1.7. Вирусологично изследване на клетъчни
култури за изолация и типизация на херпес симплекс вирус тип 1 и тип 2.
4.3.1.8. Вирусологично изследване на новородени бели мишки за изолиране и типизиране на
вируса на Кримско-хеморагична треска (КХТ).
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4.3.1.9. Вирусологично изследване на новородени бели мишки за изолиране и типизиране на
причинителя на Хеморагична треска с бъбречен
синдром (ХТБС).
4.3.1.10. Вирусологично изследване на новородени бели мишки за изолиране и типизиране на
причинителя на Лимфоцитарен хориоменингит
(ЛХМ).
4.3.1.11. Вирусологично изследване на новородени бели мишки и клетъчни култури за изолиране и типизиране на причинителите на сезонни
енцефалити: вирус Западен Нил/флави вируси/
Синдбис/алфа вируси/, кърлежови енцефалити.
4.3.1.12. Изследване на кокоши ембриони и
бели мишки за изолиране и индентифициране
на причинителите на Ку-треска (C. Burnetii) и
Марсилска треска, кърлежови петнисти трески
(R. conorii и др.).
4.3.1.13. Изследване на кокоши ембриони и
бели мишки за изолиране и индентифициране на
C. psittaci.
4.3.1.14. Имунофлуоресцентна диагностика на
носоглътъчни смивове за доказване на причинителя
на грипни вируси тип А и В.
4.3.1.15. Имунофлуоресцентна диагностика на
носоглътъчни смивове за доказване на някои респираторни вируси (адено-, парагрипни, РС и др.).
4.3.1.16. Имунофлуоресцентна диагностика на
трупен материал за доказване причинителя на КХТ.
4.3.1.17. Имунофлуоресцентна диагностика на
трупен материал за доказване на причинителя
на ХТБС.
4.3.1.18. Серологични изследвания за доказване
на вирусни антитела и антигени.
4.3.1.19. Вируснеутрализираща реакция (ВНР)
за вирус херпес симплекс 1 и 2 тип.
4.3.1.20. Вирус неутрализираща реакция (ВНР)
за Коксаки вирус.
4.3.1.21. Изследване на ротавируси и норовируси във фекална проба – имунохроматографски
метод, ELISA, PCR.
4.3.1.22. Реакция за задръжка на хемаглутинацията (РЗХА) за индентификация на грипни вируси. Серологична диагностика на грипни вируси
РЗХА/ELISA.
4.3.1.23. Имуноензимна реакция (ELISA) за
доказване на морбили, паротит и рубеола.
4.3.1.24. Реакция за свързване на комплемента /РСК/ELISA за вируси на ОРЗ (аденовируси,
парагрипни вируси, РС вирус и др.).
4.3.1.25. Серологична диагностика на Q треска
І и ІІ фаза – ELISA.
4.3.1.26. Серологична диагностика на вирусите Западен Нил, Синдбис, кърлежов енцефалит – PCK, РЗХА, имунофлуоресцентно титриране
на вирусите.
4.3.1.27. Серологична диагностика на кримска
хеморагична треска (КХТ), ХТБС и ЛХМ – реакция за свързване на комплемента (РСК) или ELISA.
4.3.1.28. Имунофлуориесцентно титриране с
определяне на имуноглобулиновия клас (IgG, IgM,
IgA) на антитела срещу рикетсии.
4.3.2. Имуноензимен метод (ELISA) или други
сходни методи (MEIA, ChLIA, ELFA и др.) за
определяне в кръвен серум или плазма на:
4.3.2.1. Маркер за хепатит А – antiHAV-IgM.
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4.3.2.2. Маркер за хепатит В – HBsAg.
4.3.2.3. Маркер за хепатит В – anti-HBs.
4.3.2.4. Маркер за хепатит В – anti-HBc.
4.3.2.5. Маркер за хепатит В – HbeAg/antiHbeAg.
4.3.2.6. Маркер за хепатит В – anti HbcIgM.
4.3.2.7. Маркер за хепатит D – anti-HDV.
4.3.2.8. Маркер за хепатит С – anti-HCV или
HCV Ag/Ab.
4.3.2.9. Маркер за антитела срещу CMV – antiCMV IgM.
4.3.2.10. Антитела срещу CMV – anti-CMV IgM.
4.3.2.11. Антитела срещу EBV – anti-EBV IgM/
IgG.
4.3.2.12. Антитела срещу срещу херпес симплекс
тип 1 и 2.
4.3.2.13. Антитела IgM/ IgG срещу варицела
зостер вирус (VZV).
4.3.2.14. Антитела IgG срещу Chlamydia psittaci,
C. pneumoniae, C. trachomatis.
4.3.2.15. Антитела IgM/IgG срещу морбилен,
паротитен и рубеолен вирус.
4.3.2.16. Откриване на антитела срещу HIV 1/2
или HIV Ag/ Ab – бързи тестове/ ELISA.
4.3.2.17. Откриване на P 24 антиген на HIV/
Anti – p 24 антитела срещу HIV.
4.3.3. Качествено или количествено откриване
на вирусни геноми (NAT): грипни вируси тип А
и В, РС вируси, HBV, HCV, рота- и норовируси,
полиома и папилома вируси, HIV 1/2, КХТ,ХТБС.
4.3.3.1. Неамплифициращи методи: хибридизационни реакции.
4.3.3.2. Амплифициращи методи: верижна
полимеразна реакция (PCR), multiplex PCR RealtimePCR, BranchDNA, TMA.
4.3.3.3. Електрофоретично разделяне на вирусни
геноми.
4.3.3.4. Фрагментно-рестриктазен анализ за
типизиране на вируси.
4.3.3.5. Секвенционен анализ на вирусни геноми.
4.3.3.6.Електрофоретично разделяне на вирусни
антигени.
4.3.3.7. Имуноблот за вирусни антитела.
4.3.3.8. Определяне на генотипа/ субгенотипа
на вируси чрез хибридизация на специфични олигонуклеотидни проби с амплифициран вирусен
геном (line probe assay).
4.3.4. Лабораторна апаратура за извършване
на вирусологични и серологични изследвания в
Национални референтни лаборатории към НЦЗПБ.
4.3.4.1. Отчитащо устройство за ELISA или други
автоматични анализатори.
4.3.4.2. Миещо устройство за ELISA.
4.3.4.3. Принтер.
4.3.4.4. Термостат.
4.3.4.5. Хладилник.
4.3.4.6. Центрофуга.
4.3.4.7. Микроскоп за клетъчни култури.
4.3.4.8. Сух стерилизатор.
4.3.4.9. Автоклав.
4.3.4.10. Водна баня.
4.3.4.11. Инкубатор СО2.
4.3.4.12. Ламинарен бокс клас 2.
4.3.4.13. Ултра центрофуга.
4.3.4.14. Ултразвуков дезинтегратор.
4.3.4.15. PH метър.
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4.3.4.16. Вортекс миксер.
4.3.4.17. Компютърни конфигурации.
4.3.4.18. Електронна везна.
4.3.4.19. Инвертен микроскоп.
4.3.4.20. Флуоресцентен микроскоп.
4.3.4.21. Вани за вертикална и хоризонтална
електрофореза.
4.3.4.22. Апаратура за провеждане на нуклеотидни анализи.
4.3.4.23. Апарат за поддържане на циклични
температурни режими.
4.3.4.24. Апаратура за секвениране.
4.4. Аналитични принципи за осъществяване
професионалната дейност на специализираните
вирусологични лаборатории в Република България:
Необходимо е да се използват аналитичните
принципи за осъществяване дейността на вирусологичните лаборатории, възприети от Националния комитет за клинични лабораторни стандарти
(NCCLS, USA), Българското научно дружество по
вирусология и подзаконовите нормативни актове.
4.4.1. Изследвания за изолиране и индентификация на вируса причинител:
4.4.1.1. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на кокоши ембриони. Материали
от болни (носоглътъчни смивове, трупни материали) се инокулират на кокоши ембриони с цел
изолация на вируса-причинител.
4.4.1.2. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на клетъчни култури. Материали от
болни (носоглътъчни смивове, трупни материали,
везикуларна течност, ликвор, фекални проби и др.)
се инокулират на биологичен модел – клетъчни
култури, с цел изолация на вируса причинител.
4.4.1.3. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на опитни животни.
Материали от болни (кръвни проби, трупни
материали и др.) се инокулират на биологичен
модел – опитни животни, с цел изолация на вируса причинител.
4.4.2. Изследвания за откриване на вирусни
антигени и/или антитела срещу тях:
4.4.2.1. Реакция имунофлуоресценция (РИФ):
Конюгираните с флуоресцеин-изотиоцианат
специфични антисеруми се свързват с хомоложните антигени в материали от болни, което прави
виден комплекса антиген-антитяло с флуоресцентен
микроскоп.
4.4.2.2. Реакция за задръжка на хемаглутинацията (РЗХА):
Основава се на свойството на вирусни антихемаглутинини да възпрепятстват специфичната
хемаглутинация, причинена от изследваните вируси.
4.4.2.3. Реакция неутрализация (РН):
Основава се на свойството на специфичните
вируснеутрализиращи антитела от изследваните
серуми да неутрализират цитопатичния ефект на
клетъчната култура или да изменят pH на културалната среда.
4.4.2.4. Реакция свързване на комплемента
(РСК):
Основава се на свойството на антителата от
серума да се свързват специфично с вирусните
антигени в присъствие на комплемента и да възпрепятства хемолизата в хемолитичната система.
4.4.2.5. Имуноензимен метод (ELISA; EIA):
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Методът има различни модификации и варианти. Основава се на специфичното свързване на
търсените антигени и антитела на твърда фаза с
последваща специфична имуноензимна реакция
с конюгирани с ензим антитела или антигени.
Цветната реакция след прибавянето на субстрата
се отчита спектрофотометрично. Конкурентният
вариант на метода се базира на инхибиция на имуноензимната реакция вследствие на конкуренцията
на търсените и конюгираните с ензим антитела
за едно и също количество антиген.
Сходни методи са: микрочастици EIA-MEIA,
имунохемилуминесценция – СhLIA, ензимносвързана флуоресценция – ELFA, електрохемилуминесценция – ECLIA и др.
4.4.2.6. Електрофоретично разделяне на вирусни
антигени – идентифициране на вирусните антигени
според молекулните им тегла на денатуриращи
полиакриламидни гелове, визуализирани с комаси
или сребърен нитрат.
4.4.2.7. Имуноблот – доказване на вирусни
специфични антитела срещу отделни вирусни
антигени. Принципът на метода е на основата
на взаимодейвие на електрофоретично разделен
вирус – специфични протеини, имобилизирани
върху твърди носители с нерадиоактивно белязани
вирусни поликлонални/моноклонални антитела.
Специфичните антиген-антитяло комплекси се
визуализират с ензимно-субстратна реакция.
4.4.3. Изследвания за идентифициране и доказване на генетични вирусни последователности:
4.4.3.1. Типизиране на вируси въз основа на
големината на вирусните геноми. Електрофоретично разделяне на нуклеотидни последователности
на полиакриламидни или агарозни гелове, визуализирани с етидиев бромид. Вирусните геноми
се идентифицират въз основа на дължината на
нуклеотидните последователности на вирусния
геном в килобази.
4.4.3.2. Фрагментно-рестриктазен анализ за
типизиране на вируси: Методът типизира вирусни
щамове въз основа на консервативни последователности от вирусния геном, които се разпознават
от специфични екзонуклеазни ензими.
4.4.3.3. Полимеразна верижна реакция (PCR):
Идентифицира и доказва присъствието на вирусни
геноми в биологични течности, тъкани и клетъчни
популации чрез амплифициране на нуклеотидни
последователности от вирусния геном с помощта на
ензими и специфични синтетични олигонуклеотиди.
Когато вирусният обект е PHK съдържащ вирус,
предварително се прилага ензимна стандартизирана
обратно транскриптазна реакция in vitro (RT-PCR)
с последваща амплификация на DNA-провирусния
геном за определяне на наличие (качествено) или
концентрация (количествено) на вирусни геноми
в биологични течности/тъкани. Прилага за определяне на вирусното размножение – количествено или качествено (наличие, липса), както и за
проследяване и оценка на ефекта при прилагане
на антивирусни терапии.
4.4.3.4. Секвенционен анализ:
Разчита нуклеотидните бази, кодиращи вирусния геном чрез електрофоретично разделяне.
Нуклеотидите са белязани с радиоизотопни или
флуоресцентни маркери. Методът дава възмож-
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ност за пълно идентифициране на нуклеотидните
последователности на вирусния геном и определяне на единични точкови мутации. Намира все
по-широко приложение за определяне на резистентност при прилагане на антивирусни терапии.
Съществуват различни методи за определяне на
вирусните секвенции.
4.4.3.5. Определяне на генотипа/субгенотипа на
вируси чрез хибридизация със специфични олигонуклеотидни проби (line probe assay). Амплифицирани чрез RT-PCR нуклеотидни последователности
на изследвания вирус се хибридизират специфично
с имобилизирани на нитроцелулозни стрипове,
специфични за генотипа/субгенотипа на търсения
вирус олигонуклеотидни проби. След прибавяне
на специфичен ензимен конюгат и субстрат се
отчита цветна реакцията върху използваните стрипове, като по този начин се определя генотипът/
субгенотипът на изследвания вирус.
5. Критерии за качество на извършваната
дейност
5.1. Ръководният персонал на лабораторията
трябва да създаде, внедри и поддържа система по
качеството, отговаряща на сферата на дейностите,
които тя извършва, подкрепено със съответната
документация.
5.2. Лабораторията участва в Национална система за външна оценка на качеството на резултатите (НСВОК) и/или международна нетърговска
система за външна оценка на качеството.
5.3. Лабораторията въвежда национални и
международни стандарти за качество (ISO/IEC/
DIS 17025:2006) и др.
5.4. Лабораторията използва контроли и стандарти за проверка на качеството на изследванията,
съобразени с използваните методики и вида на
извършваните изследвания. При използване на
готови набори за изследване (китове) на вирусни
маркери (антигени, антитела, нуклеинови киселини) стриктно да се придържа към изискванията
на производителя за използване и отчитане на
предоставените от него контроли.
5.5. Лабораторията при необходимост повтаря
изследванията с други методи и/или тестове за осигуряване качеството на извършваните изследвания.
6. Информираност на пациентите
6.1. Необходимо е пациентът да бъде информиран:
6.1.1. за значението и диагностичната стойност
на изследването;
6.1.2. и за други необходими за диагнозата
параклинични изследвания;
6.1.3. относно достоверността на информацията
от изследването;
6.1.4. относно поверителност на информацията
от извършените вирусологични изследвания;
6.1.5. за евентуалните усложнения и съществуващите рискове от провеждане на изследването.
6.2. Персоналът на лабораторията носи отговорност както за достоверността на резултатите
от изследванията, така и за запазването на конфиденциалността на информацията, получена след
извършването им.
3

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

НАРЕДБА № 48

от 11 декември 2009 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Нуклеарна медицина“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Нуклеарна
медицина“ съгласно приложението.
(2) Дейността по нуклеарна медицина се
осъществява при спазване на стандарта по ал. 1
и се изпълнява от всички лечебни заведения,
в които се осъществява дейност по нуклеарна
медицина.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 3. Отменя се Наредба № 12 от 2003 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ (ДВ, бр. 66 от 2003 г.).
Министър: Б. Нанев
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
I. Определение
1. Нуклеарната медицина е медицинска специалност и научна дисциплина, която използва за
диагностична и лечебна дейност открити радиоактивни изотопи.
2. По разпределението на радиофармацевтиците
в различните органи на човешкото тяло може да
се определи функцията, формата, размера, местоположението и структурата им.
3. По скоростта на постъпване или напускане
на радиофармацевтика се определя функционалното им състояние.
Тези методи представляват ин виво нуклеарномедицинската диагностика.
4. Чрез ин витро нуклеарнодиагностичните
методи се измерват нивата на биологично активни
съставки с голяма чувствителност, специфичност
и репродуктивност.
5. Метаболизирането на някои радиофармацевтици довежда до избирателното им натрупване
в патологичното огнище и реализиране на лечебен
ефект, което се използва за метаболитно лечение.
6. Нуклеарната медицина е специалност с интердисциплинарен характер, взаимодействаща с
всички останали медицински специалности.
7. Уникалността на някои от методите на
нуклеарната медицина и широкият набор от
заболявания за диагноза или терапия определят
специфични особености на общите правила при
нейната дейност, представени в този стандарт.
II. Цели на стандарта
1. Медицинският стандарт по нуклеарна медицина се въвежда с цел осигуряване на прецизното
изпълнение на дейността по нуклеарна медицина,
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съобразено със съвременното развитие на медицинските технологии в тази област и наличието
на съответните ресурси.
2. Стандартът регламентира участието на медицинския и немедицинския персонал от звената
по нуклеарна медицина в провеждане на изследванията, поставянето на диагнозата, избора на
лечението, провеждането му и проследяването на
ефекта от лечението.
3. Стандартът определя задължителните по вид
апарати за съответния обем дейност в различните
звена по нуклеарна медицина.
4. Стандартът регламентира методологичните
и аналитичните принципи, които следва да бъдат
спазвани, за осъществяване на дейност по нуклеарна медицина с високо качество при осигурена
безопасност и защита на правата на пациента и
персонала.
III. Квалификация на персонала
1. Структурите по нуклеарна медицина се ръководят от лекар с призната специалност по нуклеарна
медицина и в състава си включват поне още един
лекар със същата специалност или зачислен за
придобиването є. Щатът на структурата включва:
старша медицинска сестра или лаборант с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по
специалност професионално направление „здравни
грижи“, както и медицински физици, инженери,
радиохимици, биолози, медицински сестри, лаборанти и санитари, съобразно обема на извършваната дейност. Медицинските сестри и лаборанти
трябва да имат сертификат за преминал курс по
прилагане на европейските стандарти.
2. Съобразно естеството на дейността и обема
є структурата може да включва отделения (сектори) по нуклеарномедицинска диагностика ин
виво и ин витро, както и метаболитно лечение
при доброкачествени и злокачествени заболявания,
включително с високи дози 131І.
3. Броят на персонала трябва да е достатъчен,
така че за всеки негов член да се осигури спазване
на годишната граница на дозата съгласно действащите Основни норми за радиационна защита.
4. Ръководителят на структурата по нуклеарна
медицина отговаря за цялостната є дейност. Той
трябва да познава основно всички апарати и извършвани процедури в структурата, да отговаря за
радиационната защита на персонала и пациентите
и да организира участието на структурата във
външната оценка на качеството. Това е подробно
описано в длъжностната му характеристика, утвърдена от ръководителя на лечебното заведение.
5. Трябва да има длъжностни характеристики
за всички останали лекари, физици, инженери,
химици, биолози, медицински сестри, медицински лаборанти и санитари, работещи в звеното
по нуклеарна медицина, утвърдени от съответния управителен орган на лечебното заведение.
В длъжностните характеристики трябва да са
вписани специфичните задължения, свързани с
радиационната защита и дозиметричния контрол.
Всеки работещ изпълнява задълженията си според
длъжностната си характеристика.
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6. Маркирането на радиофармацевтиците и
техният качествен контрол трябва да се провеждат
от радиохимици или друг медицински специалист,
преминал специализирано обучение от системата
на следдипломното обучение.
7. Работещите трябва да имат удостоверение
за правоспособност за извършване на дейности с
източници на йонизиращо лъчение. Това удостоверение разрешава извършването на възложената
работа в съответствие с изискванията на Закона
за безопасно използване на ядрената енергия и
се получава в учебни центрове, лицензирани от
Агенцията за ядрено регулиране.
IV. Общи изисквания към звената по нукле
арна медицина
1. Разкриването на структурите по нуклеарна
медицина и дейността им се осъществява при
спазване на Закона за лечебните заведения и
подзаконовите нормативни актове по прилагането
му, както и нормативните актове, регламентиращи
работата с източници на йонизиращо лъчение.
2. Разполагането на източниците на йонизиращи
лъчения и специализираната апаратура се извършва
след разрешение, а извършването на дейността
трябва да съответства на лицензията, издадена от
Агенцията за ядрено регулиране, съгласно Закона
за безопасно използване на ядрената енергия.
3. Всяка структура по нуклеарна медицина
изпълнява своята дейност съгласно програма за
осигуряване на качеството на дейността, вътрешен авариен план, инструкция за радиационна
защита и програма за радиационен мониторинг,
утвърдени от съответния управителен орган на
лечебното заведение.
4. За всеки апарат трябва да бъде осигурена
техническа поддръжка, включваща профилактика
с минимална периодичност 6 месеца или друга,
ако е изрично предписана от производителя.
Резултатите от тази поддръжка трябва да бъдат
документирани в официални протоколи.
5. Всяка структура по нуклеарна медицина
трябва да разполага според естеството на дейността
си със следните помещения:
5.1. При провеждане на нуклеарномедицинска
диагностика:
а) регистратура;
б) помещение за неаплицирани пациенти, чакащи за изследване;
в) помещение за аплициране на радиофармацевтиците;
г) помещение за престой на аплицирани пациенти;
д) при изследванията с позитронна емисионна
томография звеното трябва да разполага с поне
два бокса за аплициране и престой на пациентите;
е) процедурни помещения – работни помещения със съответните апарати за извършване на
изследванията;
ж) консултативен кабинет;
з) хранилище за получени радиоактивни източници;
и) радиохимична лаборатория – помещение за
подготовка на радиофармацевтиците;
к) санитарни възли за персонала и за неаплицирани пациенти;
л) санитарни възли за аплицирани пациенти;
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м) хранилище за радиоактивни отпадъци;
н) чисти помещения за персонала.
5.2. Активността на радиофармацевтика трябва
да се измерва с активиметър за всеки пациент
преди аплицирането є.
5.3. Помещенията трябва да бъдат функционално
свързани така, че да не се смесват потоците на
аплицираните с радиофармацевтици от неаплицирани пациенти.
5.4. При провеждане на метаболитно лечение
с I-131, изискващи хоспитализация:
а) хранилище за получени радиоактивни източници;
б) помещение за подготовка на радиофармацевтиците;
в) помещение за аплициране (раздаване) на
радиофармацевтиците;
г) стаи за хоспитализирани аплицирани пациенти, снабдени със собствен санитарен възел, свързан
с канализация, отговаряща на нормативните актове;
д) помещение за разпределяне на храната,
мивка и шкаф за съдовете;
е) хранилище за радиоактивни отпадъци;
ж) миялна за измиване и дезактивация на съдове
и инструменти, както и помещение за изпиране
на спалното бельо, свързани с канализация, отговаряща на нормативните актове;
з) санпропускник за пациенти с душ, кабини за
преобличане и контролен радиометричен пункт,
които трябва да бъдат достатъчно големи, за да
може болният да се обслужва от санитар;
и) чисти помещения за персонала.
5.5. При провеждане на метаболитно лечение
без хоспитализация изискванията за помещения са
същите както при провеждане на нуклеарномедицинска диагностика, с изключение на процедурите
с апаратурата.
5.6. Всички помещения трябва да отговарят на
действащите здравни изисквания и на изискванията
за работа с радиоактивни източници.
5.7. Лицата, извършващи работа с радиофармацевтици и (или) обслужващи болни, лекувани
с радиофармацевтици, трябва да носят специално
работно облекло – престилка (от непромокаем материал), шапка, ръкавици и обувки. При
извършване на дейности, свързани с повишен
риск за разпръскване на открити радиоактивни
вещества с висока активност, се поставя и цяла
пластмасова престилка.
5.8. В хранилището за получени радиофармацевтици и в помещението за подготовката им
трябва да има оловна защита за източниците на
гама-лъчение и плексигласова за източници на
бета-лъчение.
5.9. Помещението за радиохимия, в което
приготвят радиофармацевтичните вещества и се
разпределят индивидуалните дози за всеки пациент,
етикетирани и поставени в оловна защита, трябва
да е разположено непосредствено до хранилището. В него трябва да са монтирани измерител на
активността и радиохимична камина. В камината
трябва да има устройство за загряване на радио
фармацевтичните вещества при необходимост.
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5.10. В помещението за аплициране на радиофармацевтичните вещества трябва задължително
да има лекарска кушетка и мивка. Радиоактивните
отпадъци се съхраняват в подходящи контейнери.
5.11. Работните помещения, в които са разположени апаратите за изследване, трябва да
позволяват свободен достъп от всички страни на
апаратите и изследвания пациент.
5.12. В хранилището за радиоактивните отпадъци трябва да се съхраняват неизползваните
радиофармацевтици до спадане на активността им
под нивата за освобождаване от контрол съгласно
нормативните документи за радиационна защита.
6. Със заповед съответният ръководител на
лечебното заведение определя специалист от
персонала на структурата по нуклеарна медицина,
който отговаря за дозиметричния и радиационния
контрол.
6.1. Ежедневно в края на работния ден специалистът по дозиметричния и радиационния
контрол трябва да извършва текущ радиационен
контрол за наличие на радиоактивно замърсяване
по работните плотове, пода, мивките, работното
облекло и ръцете на персонала, резултатите от
който се документират.
6.2. Данните от индивидуалните дозиметри
трябва да се отчитат периодично в съответствие
с нормативните актове.
7. Здравното състояние на работещите в структурите по нуклеарна медицина подлежи на ежегодно
проследяване в специализирани за целта лечебни
и здравни заведения.
8. Със заповед съответният ръководител на
лечебното заведение определя специалист от
структурата по нуклеарна медицина, който отговаря за получаването, отчитането и съхранението
на откритите радиоактивни източници, както и за
управлението на радиоактивните отпадъци. Преките
задължения и отговорности на този специалист
се включват в длъжностната му характеристика.
9. Всички процедури трябва да бъдат извършвани съобразно детайлни протоколи за всяка от
процедурите, утвърдени от ръководителя на звеното
по нуклеарна медицина. Протоколите трябва да
бъдат на достъпно място по време на провеждане
на процедурите.
9.1. Тези протоколи трябва да бъдат съобразени с националните протоколи, включени в този
стандарт.
9.2. Всички промени в тези протоколи трябва
да бъдат подписани от ръководителя на структурата по нуклеарна медицина, като се означава и
датата на промяната.
V. Организация на дейността
1. Пациентът за изследване или лечение се
приема от лекаря, работещ в структурата по
нуклеарна медицина, въз основа на медицински
документи, подготвени и изпратени от лекуващ
лекар в лечебно заведение за болнична помощ или
от съответен лекар-специалист в лечебно заведение за извънболнична помощ. Те съдържат като
минимум следната информация: името и адреса на
лекаря, който е изпратил пациента; трите имена,
годините и адреса на пациента, диагнозата му и
исканото изследване или лечение. При нужда се
изисква и допълнителна информация за болния.
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2. Лекарят от структурата по нуклеарна медицина, приемаща пациента, определя вида и обема на
изследването или лечението, включително вида и
активността на необходимите радиофармацевтици.
Той трябва да разясни на пациента същността на
изследването или лечението, ползата и рисковете от провеждането им и да получи от пациента
писмено съгласие.
3. Лекарят осигурява провеждането на необходимото изследване или лечение, в което вземат
участие останалите служители от структурата
по нуклеарна медицина съобразно тяхната специалност.
4. Лекарят съставя окончателните документи
за проведеното изследване или лечение, като по
негова преценка те могат да бъдат обсъдени с лекаря, изпратил пациента за изследване или лечение.
5. Резултатите от извършените изследвания
в структурата по нуклеарна медицина трябва
да съдържат най-малко следната информация:
трите имена и годините на пациента, датата на
изследването, вида на изследването, използваните
радиофармацевтици и аплицираната активност,
получените резултати от изследването и неговата
интерпретация, подпис на лекаря, извършил изследването.
6. Документите за осъществените изследвания
или лечение в структурата по нуклеарна медицина
трябва да се съхранявят 5 години.
7. Преди напускане на лечебното заведение
пациентът получава писмени инструкции за поведение с цел осигуряване на радиационната защита
на близките му и други лица от населението.
VI. Осигуряване на качеството
1. Всички нуклеарномедицински структури трябва да имат разработена политика за осигуряване
на качеството, която включва:
а) контрол на качеството на прилаганите радиофармацевтични вещества;
б) контрол на апаратурата;
в) контрол на качеството на получените резултати;
г) програма за обучение на персонала.
2. Всички нуклеарномедицински структури трябва да участват в поне една програма за външна
оценка на качеството.
3. Лабораториите за ин витро изследвания (радиоимунологични или радиолигандни измервания)
трябва да имат документирани критерии за изработване на референтни стойности по изследваните
показатели, които да се осъвременяват периодично.
4. Дейността на структурите по нуклеарна
медицина трябва да бъде организирана и провеждана при спазване на принципа за получаване
на оптимално възможни диагностични и лечебни
резултати при минимално лъчево натоварване на
пациентите и персонала.
VII. Изследвания и апаратура за структури по
нуклеарна медицина в областно или междуобластно
лечебно заведение
1. Тези структури трябва да притежават или
ползват задължително следната апаратура:
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а) планарна гама-камера със съответен компютър и устройство за документиране на получените
резултати на съответен носител (хартия, филм) и
архивиране на магнитен носител;
б) измерител на активност;
в) контролен дозиметричен прибор;
г) индивидуални дозиметри;
д) оловна защита за спринцовки;
е) хладилник, евентуално термостат, центрофуга
и фризер, според естеството на дейността.
2. В тези структури трябва да могат да се извършват следните изследвания:
а) сцинтиграфия на щитовидната жлеза с 99мТспертехнетат (протокол № 1);
б) сцинтиграфия на щитовидната жлеза със 131
I-натриев йодид (протокол № 2);
в) динамична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсMAG3 (EC, DTPA) (протокол № 4);
г) статична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсDMSA (протокол № 5);
д) изотопна нефрография (ИНГ) и определяне
количеството на остатъчната урина в пикочния
мехур, при необходимост (протокол № 6);
е) сцинтиграфия на кости и стави (протокол
№ 7);
ж) перфузионна сцинтиграфия на бял дроб
(протокол № 14);
з) изследване по радиоимунологични или имунорадиометрични методи на щитовидните хормони Т3 (FT3) и Т4 (FT4 ), тиреоглобулин, полови
хормони – естрадиол, прогестерон, тестостерон;
хипофизни хормони – ТСХ, ФСХ, ЛХ, пролактин
и други хормони.
3. Към задължителните изследвания по т. 2
според нуждите и възможностите може да се извършват и следните други изследвания:
а) сцинтиграфия със 131 I-натриев йодит след
тиреоидектомия по повод карцином на щитовидната жлеза (протокол № 3);
б) изследване на мозък (протоколи № 31 и 32);
в) туморотропна сцинтиграфия (протокол № 8);
г) миокардна перфузионна сцинтиграфия (протокол № 9);
д) сцинтиграфия на черен дроб (протокол № 13);
е) изследване на храносмилателна система
(протоколи № 17 – 23);
ж) сцинтиграфия на костен мозък (протокол
№ 26);
з) лимфосцинтиграфия (протокол № 33);
и) маркиране на кръвни клетки (протоколи
№ 29 и 30);
к) туморни маркери по имунорадиометричните
методи: КЕА, СА15-3, СА125, СА19-9, ПСА и др.
биологично активни субстанции.
4. Към задължителната апаратура по т. 1 могат
да се прибавят още:
а) томографска (SPECT) – гама-камера;
б) ехограф с възможности за изследване на
щитовидна жлеза и коремни органи.
VIII. Изследвания и апаратура за структури
по нуклеарна медицина на национално лечебно
заведение
1. В националното лечебно заведение структурите по нуклеарна медицина трябва да са в
състояние да извършват следните изследвания:
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а) сцинтиграфия на щитовидната жлеза с
99мТс – пертехнетат (протокол № 1);
б) сцинтиграфия на щитовидната жлеза със
131I-натриев йодид (протокол № 2);
в) сцинтиграфия със 131 I-натриев йодит след
тиреоидектомия по повод карцином на щитовидната жлеза (протокол № 3);
г) динамична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсMAG3 (EC, DTPA) (протокол № 4);
д) статична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсDMSA (протокол № 5);
е) изотопна нефрография (ИНГ) и определяне
количеството на остатъчната урина в пикочния
мехур, при необходимост (протокол № 6);
ж) сцинтиграфия на кости и стави (протокол
№ 7);
з) туморотропна сцинтиграфия (протокол № 8);
и) миокардна перфузионна сцинтиграфия
(протокол № 9);
к) сцинтиграфия на черен дроб (протокол № 13);
л) перфузионна сцинтиграфия на бял дроб
(протокол № 14);
м) изследване на мозък (протоколи № 31 и 32);
н) изследване на храносмилателна система
(протоколи № 17 – 23);
о) сцинтиграфия на костен мозък (протокол
№ 26);
п) лимфосцинтиграфия (протокол № 33);
р) маркиране на кръвни клетки (протоколи
№ 29 и 30);
с) сцинтиграфия на тестиси (протокол № 16);
т) провеждане на мултимодална диагностика
SPECT/CT (протокол № 34) или РЕТ/CT (протокол
№ 35), при наличие на съответната апаратура;
у) изследване по радиоимунологични или
имунорадиометрични методи на щитовидните хормони Т3 (FT3) и Т4 (FT4), тиреоглобулин, полови
хормони – естрадиол, прогестерон, тестостерон;
хипофизни хормони – ТСХ, ФСХ, ЛХ, пролактин
и други хормони;
ф) туморни маркери по имунорадиометричните
методи: КЕА, СА15-3, СА125, СА19-9, ПСА, АФП
и др. биологично активни субстанции;
х) всички други нуклеарномедицински изследвания, необходими за диагностично-лечебната,
консултативната, учебната (университетско и
следдипломно образование) и научна дейност на
националното лечебно заведение.
2. В националното лечебно заведение структурите по нуклеарна медицина трябва да притежават
следната апаратура:
а) томографска (SPECT) – гама-камера;
б) гама-брояч с кладенчев кристал;
в) измерител на активност;
г) контролен дозиметричен прибор;
д) индивидуални дозиметри;
е) оловна защита за спринцовки;
ж) хладилник, термостат, центрофуга и фризер;
з) към тази задължителна апаратура биха
могли да се прибавят според възможностите на
структурата по нуклеарна медицина комплектован
ехограф и/или SPECT-CT, и/или РЕТ, PET-CТ и
циклотронен комплекс за получаване на позитронни радиофармацевтици.
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В тези заведения съответните специалисти
провеждат контрол на качеството на дейността и
създават алгоритми и протоколи за извършване
на изследванията.
IX. Метаболитно лечение
1. Отделения за метаболитно лечение с открити
радиоактивни източници към национално лечебно
заведение трябва да осигуряват болнично лечение
на пациенти с тиреоиден карцином, които са лекувани с големи дози радиоактивен йод, съгласно
протокол № 12.
2. Тези отделения трябва да осъществяват амбулаторно или стационарно лечение с малки дози
радиофармацевтици, както следва:
а) радиоактивен йод (131I) при заболявания на
щитовидната жлеза – с малки дози, неонкологични, съгласно протокол № 25;
б) евентуално радиоактивен фосфор (32P) при
костни метастази (протокол № 10);
в) радиоактивен стронций (89Sr) или самарий
(153Sm) при костни метастази (протокол № 11).
3. Отделения за метаболитно лечение с открити
радиоактивни източници могат да се разкриват и
към междуобластно лечебно заведение съобразно
потребностите на болните, разрешението за работа
с радионуклиди при спазване на този стандарт.
4. Всяко лечение с открито радиоактивно
вещество се провежда по съответния стандартен
протокол, съобразено с правилата при изписване
на пациента.
X. Права на пациентите за достоверна и пове
рителна информация от проведеното им нуклеар
номедицинско изследване или лечение
1. Персоналът на нуклеарно-медицинските
структури носи отговорност не само за достоверността на резултатите от изследванията или
проведеното лечение, но и гарантира персоналната
тайна за цялата информация по тях. Ако данните
се съхраняват в компютър, то трябва да са защитени с код, който е известен само на персонала.
2. Пациентът има право:
а) да бъде информиран за значението и диагностичната стойност на изследването;
б) да бъде информиран за осигурената безопасност при работа с открити радиоактивни източници;
в) да бъде информиран за получената от него
радиационна доза по време на изследването;
г) да бъде информиран за други необходими за
диагнозата или лечението изследвания;
д) да получи достоверна информация за резултатите от изследването или проведеното лечение;
е) да запази конфиденциалността на тази информация.
ХI. Права на лекарите, работещи в нуклеарната
медицина, за мотивиран отказ от извършване на
изследване или лечение
1. Лекарите имат право да откажат извършване
на изследване или лечение при:
1.1. липсата на достатъчно данни за пациента,
които да обосновават провеждането на дадено
изследване или лечение;
1.2. неправилни индикации за изследване или
лечение;
1.3. изпратен негоден за изследване материал.
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ПРОТОКОЛ № 1
за сцинтиграфия на щитовидната жлеза с
пертехнетат

99м

Тс-

Индикации: ·
·
·
·
·

Аномалии в развитието на жлезата.
Тиреотоксикоза.
Тиреоидити.
Дифузни и възлести струми.
Оценка на палпиращи се възли на
шията: бенигнени и малигнени.
· Прост ранствозаемащи процеси на
щитовидната жлеза.
· Съмнения за ретростернална струма.
· Контрол след проведено хирургическо
или консервативно лечение на щитовидната жлеза.
Контраинди- Абсолютни: Няма.
кации:
Относителни: Бременни и кърмачки,
фебрилни състояния, менструация.
Странични Няма.
ефекти:
Под г о т овк а · Минимум 30 дни преди изследването
на пациента:
да не са прилагани йодсъдържащи
рентген-контрастни материи или третиране с йод.
· Спиране на тиреоидна субституираща
или тиреостатична терапия.
· Изключване на седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на
гладно.
Радиофарма- 99м Тс-пертехнетат.
цевтик:
Активност: 74 МБк / 70 кг
Време на
сканиране:
Апаратура:

20 минути след интравенозно инжектиране на РФП.
· Планарна или томографска гама-камера.
·�����������������������������������
	����������������������������������
Конвенционален скенер (по ��������
изключение).
Процедура Статична или динамична програма на
на изследва- гама-камера.
нето:
Определяне функционалната активност
на тиреоидния паренхим чрез полуколичествени методи за оценка на процента
на каптация на 99м Тс във всеки лоб поотделно и за щитовидната жлеза като
цяло, както площта и масата є.
Отчитане на Описание на находката – качествена харезултатите: рактеристика на образите, количествени
показатели и интерпретация.

ПРОТОКОЛ № 2
за сцинтиграфия на щитовидната жлеза със
131
I – натриев йодид
Индикации: ·
·
·
·
·

·
·
·
·

Аномалии в развитието на жлезата.
Тиреотоксикоза.
Тиреоидити.
Дифузни и възлести струми.
Пространствозаемащи процеси на
щитовидната жлеза. Оценка на палпиращи се възли: бенигнени и малигнени.
Палпиращи се формации на шията.
Съмнения за ретростернална струма.
Контрол след проведено хирургическо
или консервативно лечение на щитовидната жлеза.
Остат ъчен парен х им, реци диви и
метастази при рак на щитовидната
жлеза след тиреодектомия.
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Контраинди- Относителни:
кации:
Бременни и кърмачки,
Фебрилни състояния.
Менструация.
Странични Няма.
ефекти:
Подготовка · Минимум 30 дни преди изследването
на пациента:
да не са прилагани йодсъдържащи
рентген-контрастни материи.
· Спиране на тиреоидна субституираща
или тиреостатична терапия.
· Изключване на седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на
гладно.
Радиофарма- 131I-натриев йодид.
цевтик:
Активност: 1,8 – 3,7 МБк.
Време на
24 часа след аплицирането.
сканиране:
Апаратура: · Гама-камера.
Процедура
Статично сканиране.
на изследва- Определяне на:
нето:
· процент на каптация на радиойода на
2, 4 и 24 час.
· площта и масата на тиреоидеята.
Отчитане на Описание на находката – качествена харезултатите: рактеристика на образите, количествени
показатели и интерпретация.

ПРОТОКОЛ № 3
за сцинтиграфия със 131I след тиреоидектомия при
диференциран карцином на щитовидната жлеза
Индикации:

· Визуализиране наличието на тиреоидни остатъци след тиреоидектомия
и определяне на техния обем.
· Локорегионален следоперативен контрол.
· Визуализиране на далечни метастази.
· Проследяване и контрол на ефекта
от лечението.
Контраинди- Бременност, кърмене и менструация.
кации:
Странични
Няма (при спазване на принципите
ефекти:
ALARA)
Подготовка · Спиране на субституиращата тиреона пациента:
идна хормонална терапия – минимум
20 дни преди изследването.
· Ниво на TSH >30 U/l
· Минимум 30 дни преди изследването
да не са прилагани йодсъдържащи
рентген-контрастни материи.
· Да не се приемат храни и медикаменти, блокиращи натрупването на
йода.
· Радиойодът се дава per os на гладно.
· Очистване на червата с лаксативни
средства преди сканирането.
Допълнител- Изследване серумното ниво на тиреони изследва- глобулина.
ния:
Радиофарма- 131I-натриев йодид
цевтик:
Активност:
74–370 МБк (2–10 мКи) перорално
Време на
48 – 72 час след аплицирането.
сканиране:
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Апаратура:

Гама-камера с високоенергиен колиматор.
Процедура
· Целотелесно сканиране в автоматина изследвачен режим.
нето:
· Прицелно сканиране на шията, белия
дроб и др.
· Томографско изследване (SPECT) при
необходимост.
Отчитане на Описание на находката – качествена
резултатите: характеристика на образите и интерпретация

ПРОТОКОЛ № 4
за динамична бъбречна сцинтиграфия с
99м
Тс-MAG3 (EC, DTPA)
Индикации:

Редица заболявания в урологията и
нефрологията, най-често:
· бъбречни аномалии;
· литиаза;
· обструкции;
· хипертония;
· преди и след оперативна намеса;
· преди и след медикаментозно лечение
с нефротоксични препарати;
· оценка състоянието на бъбречен
трансплант.
Контраинди- Бременност, кърмене и менструация.
кации:
Странични
Не са описани.
ефекти:
Подготовка Прием на около 500 мл течности 30
на пациента: мин. преди изследването
Спиране на диуретиците поне 24 часа.
Радиофармацевтик:

99м

Тс-MAG3 (EC, DTPA).

Активност:

74 – 185 МБк

Време на
сканиране:
Апаратура:

30 минути

Гама-камера с нискоенергиен колиматор.
Процедура на Пациентът е в седнало или легнало поизследването: ложение с гръб или лице (при бъбречен
трансплант) към детектора. След венозно болусно въвеждане на активността
се регистрират 30 фрейма през 2 сек,
а след това в рамките на 25 минути
през 20 – 30 сек. При матрица поне
64/64 пиксела.
· При фурантрилов тест между 15-ата и
20-ата минута по време на изследването се инжектира 20 – 40 мг диуретик
(Фурантрил).
· При каптоприлов тест 1 час преди
изследването се поемат през устата
25 – 50 мг Каптоприл.
Отчитане на По компютърна програма за динамично
резултатите: изследване на бъбреците на съответната
гама-камера се извършва количествен
анализ на ренографските криви. Изчислява се процентното у частие на
всеки бъбрек и редица количествени
показатели, определ ящи фу нк ци ята
на бъбреците. При необходимост се
извършва и деконвулационен анализ.
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ПРОТОКОЛ № 5
за статична бъбречна сцинтиграфия с
99м
Тс-DMSA
Индикации: · Вродени аномалии и ектопии.
· При огнищни и дифузни заболявания
на бъбреците – хронични и остри
възпалителни процеси.
· Прост ранствозаемащи процеси на
бъбреците: кисти, тумори и др.
· Нефросклероза.
· Постоперат ивни изменени я и/и ли
бъбречна трансплантация.
· При планиране на лъчетерапия, в
обема на която попадат бъбреците и
др.
Контраин- Бременност, кърмене, менструация.
дикации:
Странични Няма.
ефекти:
Подготовка Не се налага.
на пациента:
99м
РадиофарТс-DMSA
мацевтик:
Активност: 120 – 150 МБк
Време на
сканиране:
Апаратура:

2 – 6 часа след интравенозно инжектиране.

Планарна или томог рафска (SPECT)
гама-камера.
Процедура Пациентът е в изправено, седнало или
на изследва- легнало положение. Регистрират се 2 – 6
нето:
статични сцинтиграфии в задна, предна
проекции и евентуално две профилни.
Отчитане
Визуална оценка на топографията, формана резулта- та, големината и структурата на бъбрецитите:
те. Определяне процентното участие на
всеки бъбрек в разпределението на РФП.

ПРОТОКОЛ № 6
за изотопна нефрограма (ИНГ) и определяне
количеството на остатъчната урина в пикочния
мехур
Забележка. Това изследване се извършва само
при липса на възможност за провеждане на динамична сцинтиграфия на бъбреците на гама-камера.
Индикации: Редица заболявания в урологията и нефрологията, най-често:
· литиаза;
· обструкции;
· хипертония;
· преди и след оперативна намеса;
· преди и след медикаментозно лечение
с нефротоксични препарати.
Контраин- Относителни:
дикации:
· Бременност, кърмене, менструация.
Абсолютна:
· Високостепенна бъбречна недостатъчност.
Странични Няма.
ефекти:
Подготовка · Хидратация с около 500 мл течности
на пациента:
30 мин. преди изследването.
· Спиране на диуретиците поне 24 часа.
131
РадиофарI-хипуран, 99м Тс-ДТП А (99м Тс-М АG3,
99м
мацевтик:
Тс-EC)
Активност: 1 МБк (за 131I-хипуран) или 74 – 370 МБк (за
маркираните с 99мТс-радиофармацевтици).

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Времетраене 20 минути.
на процедурата:
Апаратура: · За ИНГ – двуканален радиограф с
пишещо устройство.
· За остатъчна урина – едноканален
брояч.
Процедура · ИНГ: Пациентът е в седнало положена изследвание (по индикации – в легнало). Двата
нето:
детектора се центрират в областта
на бъбреците отзад на обичайното
им топографско място. Изследването
започва веднага след венозно инжек
тиране и продължава 20 минути.
· За определяне на количеството на
остатъчната урина 1 – 2 часа след
инжектирането се измерват импулсите
от пълния и празния пикочен мехур,
както и количеството спонтанно отделена урина. По формула се определя
остатъчната урина в милилитри.
Отчитане на · При ИНГ: Оценка на амплитудата,
резултатите:
хода и количествените параметри на
кривата – Т мах и Т1/2 .
· При определяне на остатъчна урина:
Крайният резултат се изчислява в
милилитри.

ПРОТОКОЛ № 7
за сцинтиграфия на кости и стави
Индикации: · Първи ч н и и метас тат и ч н и кос т н и
тумори.
· Дегенеративни заболявания.
· Възпалителни и метаболитни заболявания.
· Травми и фрактури, алгодистрофия.
· Усложнения при ставно ендопротезиране.
· Асептични некрози.
· Проследяване ефекта от лечението.
Контраинди- Бременност и кърмене, менструация.
кации:
Странични Няма.
ефекти:
Подготовка Изпразване на пикочния мехур преди
на пациента: сцинтиграфията.
Радиофарма- 99м Тс-MDP, 99м Тс-HDP.
цевтик:
Активност: 370 – 740 МБк/70 кг.
Време на
След 2-рия час от инжектиране на радисканиране: офармацевтика.
Апаратура:

Планарна или томографска гама-камера.

Процедура · Планарна сцинтиграфия: Бива целотена изследвалесна или прицелна полипозиционна.
нето:
Пациентът се скенира в задна и предна
проекция.
Целотелесна: движение на масата със
скорост 20 – 25 см/мин.
Прицелна: 6 – 8 фрейма с по 500 000
имп., матрица 256 × 256 пиксела, 2 – 4
часа след инжектиране.
· Трифазна сцинтиграфия: I фаза (перфузионна): 60 фрейма през 1 – 4 секунди.
II фаза (кръвен пул): 1 кадър през 1 – 2
мин. за 10 минути.
III фаза (метаболитна): 2 – 3 часа след
инжектирането
· Томографско изследване (SPECT): Ротация 360°, матрица 64 × 64 пиксела,
20 – 30 сек./позиция.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Отчитане на Описание на находката – качествена харезултатите: рактеристика на образите. Количествено
определяне степента на натрупване на
РФП – по преценка; графично представяне при трифазния скен – по преценка.
Интерпретация на получените резултати.

ПРОТОКОЛ № 8
за провеждане на туморотропна сцинтиграфия
Туморотропната сцинтиграфия: Нуклеарномедицинско образно изследване, което се провежда
на емисионен томограф (гама-камера) след интравенозното въвеждане на туморотропни радио
фармацевтични препарати (ТТРФП) с различна
степен на специфичност, които избирателно се
натрупват в туморпролиферативните клетки и дават
възможност за изобразяване на първичното огнище и степента на локо-регионалното и далечното
метастазиране на заболяването. Възможностите
за избирателно натрупване на радиомаркерите
са в зависимост от биохимичната им структура,
биологичната им активност, рецепторна активност и др. Затова туморотропните агенти са:
неспецифични туморотропни РФП, моноклонални
антитела (МоАт) за радиоимуносцинтиграфия,
рецептори и др.
*Туморотропна сцинтиграфия с 99м Тс-МІВІ
(тетрофозмин):
Индикации: · Откриване и визуализиране на първичното
			 туморно огнище (Т).
· Изобразяване степента на поражение на
регионалните и по-далечнине лимфни
метастази (N, М).
· Откриване и изобразяване на далечните  
метастази (М).
· Проследяване ефекта от лечението на  
разни онкологични заболявания.
· Сцинтиграфията с МІВІ – като  критерий
за лекарствена резистентност.
ПротивоАбсолютни: няма.
показания: Относителни: бременност, кърмене, менструация.
Странични Не са съобщавани.
ефекти:
Подготовка: Не е необходима. Препоръчва се приемане
на пациента: на повече течности след въвеждането на
РФП и сканирането, при опразване на пикучния мехур чрез микция непосредствено
преди изследването.
Радиофар99mTc-MIBI (тетрофозмин).
мацевтици:
Активност: 370 – 740 МБк/70 кг.
Време на
Според органната локализация – инфорсканиране: мация: от 15 мин. до 4 часа.
Апаратура: Гама-камера с широко зрително поле.
Процедура І. Планарна:
на скани· Целотелесно сканиране в автоматичен
ране:
режим.
· Полипроекционно сканиране.
· По корем „prone“ със специално приспособление за млечните жлези в три
проекции – лява 90°, дясна 90° и АР.
		ІІ. Томографско сканиране:
· SPECT – 180° от –45° до + 135°.
· SPECT – 360°.
· SPECT/CT PET/CT.
ІІІ. Динамично многофазно сканиране:
· Ранно сканиране.
· Късно сканиране.

ВЕСТНИК
Резултати:

С Т Р. 1 2 3
Описание на получените образи – качествена
характеристика и количествени показатeли.
Интерпретация на резултатите.

*За другите видове туморотропни РФП се прилагат
съответните високоспециализирани протоколи.

ПРОТОКОЛ № 9
за миокардна перфузионна сцинтиграфия
І вариант: Миокардна перфузионна сцинтиграфия след
натоварване и в покой
ІІ вариант: Миокардна перфузионна сцинтиграфия в
покой и след вазодилатация с нитропрепара
Индикации за ·
изследването:
·

Контраиндикации:

Откриване и диагностициране на
ИБС.
Оценка на миокардната перфузия при
нестабилна стенокардия.
· Диагноза на остър и хроничен мио
карден инфаркт.
· Оценка на резултата от тромболитична терапия и коронарна рестеноза
след коронарна ангиопластика и by
pass.
· Оценка виталността на миокарда
при тежки форми на ИБС преди и
след реваскуларизация и при други
токсични поражения на миокарда.
Абсолютни: Няма.

Относителни: Бременност, кърмене.
Странични
Не са описани.
ефекти:
Подготовка на · Гладна диета 12 часа до инжектиране
пациента:
на радиофармацевтика.
· Спиране на терапията с дългодействащи нитропрепарати, Са антагонисти
и бета-блокери за 24 часа.
· Лека закуска след инжектиране на
радиофармацевтика за намаляване
фоновата активност в черния дроб.
Радиофарма- · 99м-Тс МІВІ 555-740 MBq и.в. въвежцевтик:
дане.
· 99м-Тс-tetrofosmin 555-740 MBq и.в.
въвеждане.
· 201Tl chloride 74-111 MBq и.в. въвеждане.
Време на скаІ вариант: 25 – 45 мин. томографско
ниране:
сканиране (SPECT) или планарно
сканиране в проекции AP, LAO 45°,
LAO 70°, LL:
· І ден – изследването се провежда
след физически (на велоергометър)
или фармакологичен (с дипиридамол
или добутамин) стрес, като на върха
на натоварването или при симптом,
лимитирано прекъсване се аплицира
радиофармацевтика и сканирането
започва след 30 мин.
· ІІ ден – изследването се провежда в
покой 30 до 60 мин. след аплициране
на радиофармацевтика.
ІІ вариант: 25 – 45 мин. томографско
сканиране (SPECT) или планарно
сканиране в проекции AP, LAO 45°,
LAO 70°, LL.
· Ранно сканиране в покой 30 мин. след
аплициране на радиофармацевтика
и веднага след това прилагане на
нитропрепарат.
· Късно сканиране 4 часа след аплициране на радиофармацевтика.

С Т Р.
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Апаратура:

Процедура на
Позиция на
пациента:

Компютърна
програма при
SPECT
Отчитане на
резултатите:

ДЪРЖАВЕН
·
·

Гама-камера – планарна или SPECT.
Колиматор: нискоенергиен с висока
разделителна способност (LEHR).
· Фотопик 140 КеV, с 20 % прозорец.
· Компютър за изобразяване и количествена обработка на резултатите.
· Изобразяващо устройство с различен
тип изобразяващи носители.
изследването:
· Легнал по гръб на леглото на гамакамерата с отведени над главата ръце.
· Колиматорът е в режим на ротация
(SPECT) или в съответната планарна
позиция.
· Режим на ротация 180 градуса от
45 градуса RAO до 45 градуса LPO.
· 64 × 64 пиксела матрица.
· 35 – 45 сек./ позиция.
· Компютърна обработка на записаните планарни образи с качествена и
количествена оценка на резултата.
· Компютърна обработка на записаните
образи с реконструкция и преориентация по късата и дългите оси на
сърцето при SPECT.
· Качествена оценка на получените
серии образи по късата и дългите
хоризонтална и вертикална оси на
сърцето.
· Количествена оценка на миокардната перфузия чрез генериране на
планарни карти на разпределението
на радиофармацевтика в миокарда.
· Получаване на образ върху различен
носител: прозрачна стандартна плака
или цветен снимков материал.
· Текстово медицинско заключение.
Последното е обсъдено на клиничен
рапорт.
· Архивиране в електронен албум и
хартиен носител.
· Компютърна обработка на записаните планарни образи с качествена и
количествена оценка на резултата.
· Компютърна обработка на записаните
образи с реконструкция и преориентация по късата и дългите оси на
сърцето при SPECT.
· Качествена оценка на получените
серии образи по късата и дългите
хоризонтална и вертикална оси на
сърцето.
· Количествена оценка на миокардната перфузия чрез генериране на
планарни карти на разпределението
на радиофармацевтика в миокарда.
· Получаване на образ върху различен
носител: прозрачна стандартна плака
или цветен снимков материал.
· Текстово медицинско заключение.
Последното е обсъдено на клиничен
рапорт.
· Архивиране в електронен албум и
хартиен носител.

ПРОТОКОЛ № 10
за метаболитна радионуклидна терапия на
костни метастази с 32P
Индикации: · Симптоматичен, купиращ болката
ефект при костни метастази от карциноми на млечната и простатната
жлеза и др.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Контраиндикации:

· При пациенти с данни за сериозен
риск от костномозъчна супресия при
брой на левкоцитите под 2400 и тромбоцитите под 120 000.
· При компресия на гръбначния мозък.
· При пациенти, неповлияни от предишен прием на 32Р.
Странични · Засилване на болката в първите дни
ефекти:
след приема на 32Р.
· Хематологична токсичност – тромбоцитопения и левкопения след 9-ия
ден.
Подготовка · Костна сцинтиграфия.
на пациен- · Рентгенологични изследвания на кости.
та:
· ПКК и Tr > 120000, Leuco > 2400.
· Интервал след проведен курс ПХТ
>20 дни.
32
РадиофарР-ортофосфат
мацевтик:
Активност: 74 МBq.
Процедура
Per os на гладно. Не се налага хоспита(начин на
лизация на пациентите след приема на
приложение) 32Р-ортофосфат.

ПРОТОКОЛ № 11
за нуклеарна метаболитна терапия на костни
метастази с 89Sr-хлорид или 153Sm-EDTMP
Индикации: · С и м п т омат и чен б ол коуспокоя ва щ
ефект при костни метастази от карциноми на простатната ж леза, на
млечната жлеза и др.
Контраин- · При деца.
дикации:
· При пациенти с данни за сериозен
риск за костния мозък и при брой на
левкоцитите под 2400 и тромбоцитите
под 60 000.
· При компресия на гръбначния мозък.
· При пациенти, неповлияни от предишна аликация на 89Sr или 153Sm.
Странични · Засилване на болката в първите дни.
ефекти:
· Хематологична токсичност – тромбоцитопения и левкопения.
Подготовка · Костна сцинтиграфия.
на пациен- · Да се спре терапията с калциеви прета:
парати две седмици преди апликацията
на 89Sr или 153Sm.
· Tr >60000, Leuco>2400.
Радиофар- 89Sr-хлорид, 153Sm- EDTMP.
мацевтик:
Активност: 150 МBq (2MBq/kg ) за 89Sr-хлорид или
2.5-3 GBq (37 MBq/kg ) за 153Sm EDTMP.
Процедура Бавно, венозно. Не се налага хоспитализа(начин на
ция. Спазване на мерките за радиационна
приложебезопасност и лична хигиена.
ние)
При прилагане на 153Sm EDTMP е възможно да се проведе и скелетна сцинтиграфия
с оглед визуализиране разпределението
на радиофармацевтика (наличие и на
гама-емисия).

ПРОТОКОЛ № 12
за радиойодтерапия на щитовидната жлеза с
131
I – натриев йодид
Индикации: · Аблация на тиреоиден остатък след
тотална тиреоидектомия при карцином
на щитовидната жлеза.
Цел:
Ликвидиране на видимо нормалния
тиреоиден остатък след тиреоидектомия, както и вероятните субклинични
прояви на тумора в тиреоидното ложе
и кръвното русло.
· Лечение на рецидиви и метастази от
диференциран карцином на щитовидната жлеза (фоликуларен, папиларен,
Хртъл сел карцином), които натрупват
131
I.
Контраин- Абсолютни: Бременност и кърмене.
дикации:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Странични Отпадналост, сухота в устата и др.
ефекти:
Подготовка · Спиране на тиреоидната субституирана пациента:
ща или тиреостатична терапия поне
20 дни преди лечението.
· Минимум 30 дни преди лечението
да не са прилагани йодсъдържащи
рентген – контрастни материи.
· Изключчване на седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· На гладно.
Радиофармацевтик:
Активност:

131

I-натриев йодид.

1100-3700 МBq еднократна активност, до
обща активност от 11,1 – 25,9 GBq.
Време за
4 – 6 седмици след оперативната интерлечение:
венция и наличие на тиреоиден остатък
при контролната сцинтиграфия.
Апаратура · Планарна или SPECT гама-камера за
за контрол контрол на ефекта от натрупването на
на лечение- терапевтичната активност 131I на 8-ия ден
то със 131I: след приема є.
· Контрол на серумните нива на TSH
>30 U/l и на Tg.
Процедура 131 I - натриев йодид се приема per os
(начин на
в капсула или течна форма на гладно.
приложеПациентите се настаняват в стационар –
ние)
изолационна стая (активен блок) със
самостоятелен санитарен възел. Първите
24 – 48 часа пациентите трябва да приемат по-големи количества течности, да
дъвчат дъвка, да ядат цитрусови плодове
с цел увеличаване на слюноотделянето.
Правила
Болният трябва да остане в стационара
при изпис- до спадане на активността в тялото под
ване на па- 800 MBq или по-малка. Изписването
циента:
става след измерване на мощността на
дозата на 1 m от областта с най-голяма
активност при стоящ пациент. Използва
се следното съответствие между мощност
на дозата и остатъчна активност:
Мощност на еквивалентната доза на
1 m, mSv.h-1
3
5
10
20
40
Правила за
поведение
на пациента
след изписване:

Оценена остатъчна
активност в тялото,
MBq
60
100
200
400
800

При изписването болният получава писмени инструкции за спазване на следните
ограничения в зависимост от остатъчната
активност в тялото при изписване:
1. Избягване на близък контакт (под 2 m) с
малки деца и бременни жени в период от:
30 – 400
MBq
9 дни

400 – 600
MBq
12 дни

600 – 800
MBq
14 дни

2. Избягване на продължителен близък
контакт (над 3 часа) с малки деца и
бременни жени:
30 – 400
MBq
21 дни

400 –
600 MBq
25 дни

600 –
800 MBq
27 дни

3. Избягване на спане с партньор:
30 – 400
MBq
-

400 –
600 MBq
4 дни

600 –
800 MBq
8 дни

4. При изписване с активност 800 MBq
пациентът може да пътува с градски
транспорт не повече от 1 час.

ВЕСТНИК
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ПРОТОКОЛ № 13
за сцинтиграфия на черен дроб
(SPECT на черен дроб като допълнително из
следване)
Индикации за
· При съмнение за пространствоизследването:		 заемащ процес на черния дроб, включително първичен тумор или метастатичен процес, неизяснен ехографски.
· При съмнение за хепатотоксичен
ефект след системна химиотерапия.
· При съмнение за стеатоза на черния
дроб или хроничен хепатит.
· При чернодробна цироза и други метаболитни заболявания с изобразяване
на далака и костния мозък.
КонтраинАбсолютни: Няма.
дикации:
Относителни: Бременост, кърмене.
Странични
Не са описани.
ефекти:
Подготовка на Не се налага.
пациента:
Радиофарма99м-Тс- сулфоколоид в различни
цевтични
комерсиални форми.
препарати:
Активност:
111 –185 МБк венозно въвеждане.
Апаратура:
Гама-камера с широко зрително поле
с нискоенергиен колиматор.
Процедура на
Легнал по гръб на леглото на гамаизследване:
камерата с колиматор в позиция на
ротация:
І. Томографско сканиране (SPECT):
· фаза 30 сек.;
· 64 проекции;
· ротация 360°;
· матрица – минимум 64 × 64 пиксела.
ІІ. Прицелно планарно сканиране:
Предна странична и задна проекция,
а по индикации и коси проекции.
Отчитане на
Анализ на получените резултати:
резултатите:
· Триизмерна реконструкция на обемния
образ на черния дроб.
· Получаване на серия образи с три
равнини: сагитална, коронарна и
транзверзална.
· Оценка на сегментното биоразпределение на радиомаркера.

ПРОТОКОЛ № 14
за белодробна перфузионна сцинтиграфия
(SPECT на бял дроб като допълнително изслед
ване)
Индикации за · При съмнение за белодробен тромбизследването:
емболизъм.
· При перфузионни и л и вен т и ла
ционни вродени аномалии на белия
дроб.
· При рак на белия дроб за определяне на остатъчната перфузионна
площ и степента на ангажиране на
белодробния паренхим.
· При оценка на страничните ефекти
след провеждане на лъчетерапия,
където белият дроб е в обема, подлежащ на лъчелечение.
· При контрол на ефекта от лечението
при рак на белия дроб.
· При оценка на фу нк циона лната
белодробна площ след белодробни
оперативни интервенции и др.
От голямо значение е прилагане на
критериите PIOPED, когато перфузионната белодробна сцинтиграфия
се съчетава с вентилационна.
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Контраиндикации:

Абсолютни: Няма.
Относителни: Бременост, кърмене.

Странични
ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтични
препарати:
Активност:

Не са описани.
Не се налага.
Тс-албуминови партикули в различни
комерсиални форми.
99м

111-222МБк/70 кг.

Апаратура:

Гама-камера с широко зрително поле
с ниско енергиен колиматор с висока
разделителна способност.
Процедура на Пациентът е легнал по гръб на легизследването: лото на гама-камерата с колиматор в
позиция на ротация. (По изключение
изследването може да се провежда в
седнало положение на болния.)
І. Планарно-сцинтиграфско сканиране:
Започва непосредствено след интравенозното инжектиране на белязаните
партикули в 6 стандартни проекции:
предна (AP), предна лява коса (LAO),
задна лява коса (LPO), задна (PA),
задна дясна коса (RPO), предна дясна
коса (RAO).
ІІ. Томографско сканиране на SPECT
в стандартен режим на 360 градуса
ротация с триизмерна реконструкция
на образите.
Отчитане на Описание на образите – качествена
резултатите:
характеристика на двата бели дроба,
съответните лобове и сегменти.
Количествени показатели за процентното разпределение на перфузията за
всеки бял дроб и съответните лобове
и сегменти.
Вентилационната сцинтиграфия на
белите дробове се извършва преди или
след перфузионната сцинтиграфия на
белите дробове в същата работна процедура с прилагането на аерозолни РФП:
99мТс-DTPA аерозол или „Technegas“
111-222 МБк/70 кг.

ПРОТОКОЛ № 15
за радионуклидна вентрикулография с EКГ
синхронизация в еквилибриум – MUGA тест
Индикации:

Контраиндикации:
Подготовка
на пациента:
Радиофармацевтик:
Аплицирана
активност:

Изследване на камерната функция
в покой или при физическо натоварване,
както и след фармакологични въздействия.
Оценяване фракцията на изтласкване
и кинетиката на лявата камера; други
систолни и диастолни параметри. Използва се при съмнителни резултати от
ехокардиографията и особено за оценка
на кардиотоксичност.
Бременност.
Спиране на лекарства, свързани с
промяна функцията на миокарда.
Tc-99m белязани еритроцити или
Tc-99m човешки серумен албумин.
740-900 MBq.

ВЕСТНИК
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Апаратура:

Гама-камера с нискоенергиен колиматор; ЕКГ синхронизиращо устройство.
Допустима дължина на RR интервал ±
10 % – 15 %.
Процедура, принцип и използвани формули: In vivo-vitro
белязане на еритроцити (последователно въвеждане на
калаен агент и 20 минути по-късно инкубиране на кръв
от пациента с АСD и Tc-99m пертехнетат и реинжектиране).
In vivo белязане на еритроцити (последователно
въвеждане на калаен агент , след 20 минути въвеждане
на Tc-99m пертехнетат). Регистрират се множествени
образи от сърдечните кухини в различни фази на сърдечния цикъл.
За фракцията на изтласкване (ФИ) се използва
формулата:
ФИ=КДИ*-КСИ**/КДИ %, където:
КСИ** е броят импулси от лявата (дясната) камера
в крайна систола;
КДИ*
– броят импулси от лявата (дясната) камера
в крайна диастола.
Регистрация frame mode (8 – 16 фрейма/цикъл ).
Проекции:

LAO с най-добро визуално разделяне
на лявата от дясна камера. Обработка
на информацията и документиране.
Използват се компютърни програми
за количествена оценка, Фурие анализ,
визуална оценка.

ПРОТОКОЛ № 16
за сцинтиграфия на тестисите
Индикации:

Остри и хронични епидидимити – орхиепидидимити.
Торзио на тестиси – по спешност до
24-тия час.
Ма лигнени и бенигнени т у мори на
тестиса.
Кисти.
Варикоцеле.
Вродени и придобити състояния:
– агенезия на тестиси;
– крипторхизъм.
Хермафродизъм, Синдром на Морис.
Състояния след оперативно или медикаментозно лечение за проследяване
ефекта от лечението.
Контраинди- Няма.
кации:
Странични
Не са описани.
ефекти:
Подготовка · Няма.
на пациента: · Необходимо е да се проведе физикален
преглед преди изследването.
Радиофарма- 99м-Тс-пертехнетат.
цевтик:
Активност:
Време на
сканиране и
процедура:

Апаратура:

185 – 370 MBq за възрастни пациенти.
110 MBq за малки деца.
Започва веднага след болусно инжектиране на радиофармацевтика.
Записват се 2 фази на изследването:
І фаза – с продължителност 1 мин. –
6 фрейма по 10 сек. – радионуклидна
ангиаграфия;
ІІ фаза – с продължителност 12 мин. –
12 фрейма по 60 сек. – перфузия на
тестисите.
Гама-камера с нискоенергиен колиматор.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ПРОТОКОЛ № 17
за сцинтиграфия на слюнчените жлези
Индикации:

Тумори и други пространствозаемащи
процеси.
Установяване на функционални и структурни промени при нетуморни заболявания:
– сиалоаденит;
– сиалолитиаза;
– ксеростомия и др.
За проследяване резултата от терапия
(лекарствена или оперативна) на слюнчените жлези.
Бременност.

Контраиндикации:
Подготовка на Не се налага.
пациента:
Радиофарма- 99м-Тс-пертехнетат
цевтик:
Активност:
37 – 74 MBq под форма на i.v. болус
(при програма за динамично изследване
с евентуална стимулация с лимонен сок).
Апаратура:
Гама-камера – планарна или SPECT
с нискоенергиен колиматор с висока
разделителна способност.
Процедура:
Провежда се статична (полипозиционна)
или динамична сцинтиграфия за:
1. Проследяване перфузията на паротидните и субмандибуларните жлези.
2. Проследяване на секреторната им
функция.
Анализ на
Описание на находката с качествена и
резултатите:
евентуално количествена оценка.

ПРОТОКОЛ № 18
за радионуклиден метод за доказване на ек
топия на стомашна лигавица
Индикации:
Синдром на Барет; Мекелов дивертикул.
КонтраинБременност.
дикации:		
Странични
Не са описани.
ефекти:		
Подготовка на Болният е на гладно 6 часа преди
пациента:
започване на изследването. Не се налага блокиране на щитовидната жлеза.
Не трябва да се провеждат рентгенови
изследвания 3 до 4 дни преди сцинтиграфското изследване. Пикочният мехур
се изпразва преди, по време на (по възможност) и след нуклеарномедицинското
изследване.
Радиофарма- 99мТс-пертехнетат.
цевтик:
Активност:
111 МБк – деца; 185 МБк – възрастни.
Време на
20 мин. след i.v.за статична сцинтиграма;
сканиране:
за динамична сцинтиграфия 30 – 60
фрейма през 1 мин. веднага след инжек
тиране.
Апаратура:
Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена
с нискоенергиен с висока разделителна
способност колиматор.
Процедура на Пациентът се изследва легнал по гръб.
изследването: Детекторът на гама-камерата обхваща
цялата коремна кухина или гръдния кош
(при съмнение за Баретов езофаг).
Отчитане на
резултатите:

Провежда се качествена и евентуално
количествена оценка на областите с
повишено натрупване на радиофармацевтика извън стомаха в корема или
хранопровода.

ВЕСТНИК
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ПРОТОКОЛ № 19
за сцинтиграфия при локализиране на остро
кървене от гастроинтестиналния тракт
Индикации:
Контраиндикации:

Активно кървене от гастроинтестиналния
тракт.
Бременност.

Подготовка на Не се налага.
пациента:
Радиофармацевтик:

99мТс-сулфоколоид – интравенозно.

Активност:

370 МБк.

Време на
сканиране:

Едновременно с инжектиране на
радиофармацевтика.

Апаратура:

Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена
с нискоенергиен с висока разделителна
способност колиматор.

Процедура на
изследването:

Пациентът се изследва легнал по гръб.
Детекторът на гама-камерата обхваща
цялата коремна кухина.
Регистрира се поредица от 120 образа с
продължителност на всеки – 1 секунда,
последвана от поредица от 20 образа – с
продължителност на всеки 1 минута.

Отчитане на
резултатите:

Мястото на кървене се онагледява като
огнище с повишено натрупване на радиофармацевтика.

ПРОТОКОЛ № 20
за сцинтиграфия при доказване и локализиране
на интермитентно кървене с „Ин Виво“ марки
рани еритроцити
Индикации:

Интермитентно кървене от гастроинтестиналния тракт.

Контраиндикации:

Бременност.

Странични
ефекти:

Не са описани.

Радиофармацевтик:
Активност:

Калаен пирофосфат – интравенозно, а
20 минути по-късно се въвежда 99мТспертехнетат – интравенозно.
185 МБк.

Време на
сканиране:

Едновременно с инжектиране на
радиофармацевтика.

Апаратура:

Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена
с нискоенергиен с висока разделителна
способност колиматор.

Процедура на
изследването:

Пациентът се изследва легнал по гръб.
Детекторът на гама-камерата обхваща
цялата коремна кухина.
Регистрират се 60 образа с продължителност на всеки една 1 минута. При
необходимост се провеждат сцинтиграфии и на 90, 120 и 240 мин.

Отчитане на
резултатите:

Най-често се прави качествена оценка на
резултата, като интермитентното кървене
се локализира като зона на повишено
натрупване в коремната кухина. Може да
се проведе и количествена оценка, като
се генерират сумарни образи, получени
от наслагването на 5 последователни
фрейма. Очертават се съответни „зони
на интерес“ в коремната кухина и се
генерират криви време-радиоактивност.
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ПРОТОКОЛ № 21
за динамична гастроезофагеална сцинтиграфия
Индикации:

Доказване на гастроезофагиален рефлукс.

Контраиндикации:

Бременност.

Странични
ефекти:

Не са описани.

Регистрира се поредица от 240 образа с
продължителност на всеки 1 секунда.
Отчитане на
резултатите:

Подготовка на Болният се изследва на гладно.
пациента:
Радиофармацевтик:

99мТс - сулфоколоид (не преминава
стомашно-чревната бариера) се въвежда
през устата, разреден в 30 до 200 мл
течност, не влияеща върху химическата
му структура (прясно мляко, чай, вода,
ябълков сок).

Активност:

Въведената активност се оптимизира в
зависимост от възрастта и състоянието
на пациента: 4,44МБк – за кърмачета; 5,18 МБк – за деца до 14 години;
7,14 МБк – за възрастни; 5,90 МБк – за
болни с резекция на стомаха.

Време на
сканиране:

Веднага след приемане на радиофармацевтика.

Апаратура:

Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена
с нискоенергиен с висока разделителна
способност колиматор.

Процедура на
изследването:

Отчитане на
резултатите:

Пациентът се изследва, легнал по гръб,
като детекторът на гама-камерата обхваща
целия хранопровод и стомаха.
Регистрира се поредица от 120 образа с
продължителност на всеки 30 секунди или
поредица от 60 образа с продължителност
на всеки 60 секунди.
Прави се „сумарен образ“. Очертава
се първата „зона на интерес“ – хранопроводът. Очертава се втората „зона на
интерес“ – стомахът. Генерират се кривите
време-радиоактивност на хранопровода
(езофагограма) и стомаха (гастрограма).
Визуализирането на радиоактивност
проксимално от стомаха в хранопровода
говори за наличие на гастроезофагиален
рефлуксен епизод.

Изследване транспортната функция на
хранопровода.

Контраиндикации:

Бременност.

Странични
ефекти:

Не са описани.

Подготовка
на пациента:

Болният се изследва на гладно.

Радиофармацевтик:

99мТс-сулфоколоид се въвежда през
устата, разреден до 10 мл с вода. Могат
да бъдат използвани също така: 99мТсфитат или 99мТс-ДТРА, които също не
преминават стомашно-чревната бариера.

Време на
сканиране:
Апаратура:

Едновременно с преглъщането на радиофармацевтика.
Гама-камера, снабдена с ниско енергиен
с висока разделителна способност колиматор.

Процедура на
изследването:

Пациентът се изследва седнал, обърнат
към колиматора. Маркира се крикоидният
хрущял.

Хранопроводът се разделя на три равни
еднакви части, които се обособяват в
три „зони на интерес“ – горна, средна
и долна трета на хранопровода. Те се
сумират в четвърта „зона на интерес“–
целия хранопровод. Генерират се кривите
време-радиоактивност (езофагограми)
за целия хранопровод и за отделните
му третини. Определят се транзитните
времена за всяка една третина и за целия
хранопровод. Синтезира се „кондензиран
образ“ от динамичната сцинтиграфия.

ПРОТОКОЛ № 23
за динамична хепатобилиарна сцинтиграфия
Индикации:

Нарушена функция на черния дроб,
нарушена проходимост на интра- и
екстрахепаталните жлъчни пътища, остър и хроничен холицистит, изтичане на
жлъчносъдържимо в коремната кухина,
доказване атрезия на жлъчните пътища.

Контраиндикации:

Бременност.

Странични
ефекти:

Не са описани.

Подготовка
на пациента:

Болният не трябва да приема храна
4 часа преди изследването.

Радиофармацевтик:

Интравенозно въвеждане на производно
на имидодиоцетната киселина (HIDA).
Изборът му и въведената активност
зависят от нивото на билирубина.
74-185 МБк. При деца активността не
трябва да е под 37 МБк.
Гама-камера, снабдена с нискоенергиен
с висока разделителна способност колиматор.

Активност:
Апаратура:

Процедура на
изследването:

Пациентът се изследва легнал по гръб,
като детекторът на гама-камерата обхваща черния дроб и коремната кухина.
Първоначално се регистрира поредица от
120 образа с продължителност 1 секунда.
Проследява се клирънсът на радиофармацевтика от кръвното русло. Следва
поредица от 60 образа с продължителност
60 секунди. Изследва се функционалното
състояние на хепатоцитите. Следва регистриране на статични сцинтиграми за визуализиране проходимостта на жлъчните
пътища и евентуално на дуоденогастрален
рефлукс. За доказване съкратителната
функция на жлъчния мехур може да се
приеме Бойденова закуска или да се
инжектира холицистокинин.

Отчитане на
резултатите:

Очертават се необходимите „зони на
интерес“ – сърце, черен дроб, жлъчен
мехур, черва. Генерират се съответните
криви време-радиоактивност. Изчисляват
се следните индекси:
– от сърдечната крива – кръвен клирънс,
ретенционен индекс на сърцето;
– от хепатограмата – каптационен
индекс, индекс на билиарна секреция,
паренхимен чернодробен индекс, индекс
за чернодробна задръжка;
– от кривата на жлъчния мехур – освен
визуализирането му се изчислява и
фракцията на изгонване.

ПРОТОКОЛ № 22
за динамична езофагеална сцинтиграфия
Индикации:

БРОЙ 3
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ПРОТОКОЛ № 24
за визуализиране на активни възпалителни процеси
с маркирани с 99мТс-HMPAO левкоцити
Индикации:

Доказване и визуализиране на активни
възпалителни процеси:
· в коремната кухина – абсцеси, фистули, болест на Крон, улцерохеморагичен колит, апендицит , пиелонефрит,
съдови протези;
· в скелета или имплантирани ставни
ендопротези;
· при локализиране на възпалителния
процес при болни с фебрилитет;
· п ри диференц и ране на т у мор о т
възпалителен процес при болен с
локална симптоматика.
Контраинди- Бременност. Лечение с кортикостероиди.
кации:
Странични
Не са описани.
ефекти:
Подготовка · Изследването се провежда на гладно.
на пациента: · Препоръчва се болният да не е на
антибиотична терапия по време на
изследването.
Радиофарма- 99м Тс-HMPAO.
цевтик:
Активност:
300-450 МБк.
Време на из- Около 4 часа, от които 2 часа за изоследване:
лиране и маркиране на автоложните
левкоцити на пациента и около 2 часа
сцинтиграфско проследяване на евентуален възпалителен процес.
Апаратура:
Гама-камера с нискоенергиен колиматор.
Процедура
От пациента се вземат около 40 мл
на изследва- венозна кръв с антикоагулант АСД и
нето:
плазмастерил. След утаяване на еритроцитите за период от 30 до 60 мин.
на дс т оя щата, богата на левкоц и т и,
плазма се центрофугира на 1000 оборота
за 10 мин. Към левкоцитния седимент
се добавя радиофармацевтикът. Следва
инкубация от 15 мин, промиване на
левкоцитния седимент с бедна на клетки
плазма, центрофугиране, ресуспендиране в бедна на клетки плазма до 10 мл и
реинжектиране на пациента.
Първата сцинтиграфия е на 30 мин. след
инжектирането на радиофармацевтика, а
следващите – на 60 мин., 120 мин., а по
преценка и по-късно ако възпалителният
процес е с по-ниска активност.
Отчитане на Дава се качествена и евентуално колирезултата
чествена оценка за наличие и активност
на възпалителния процес.

ПРОТОКОЛ № 25
за метаболитна кюритерапия с 131I-натриев йо
дид при хипертироидни заболявания
Индикации:

· Базедова болест.
· Токсични аденоми.
· Токсична полинодозна струма.
Контраинди- Бременност, кърмене.
кации:
Фебрилни състояния.
Менструация.
Странични
Отпадналост, сухота в устата и др.
ефекти:

ВЕСТНИК
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Подготовка · Спиране на тиреостатичната терапия
на пациента:
2 – 7 дена преди лечението.
· Минимум 30 дни преди лечението
да не са прилагани йодсъдържащи
рентген-контрастни материи.
· Изключване на седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на
гладно, ако изотопът се приема през
устата.
· Сцинтиграфско изследване на щитовидната жлеза.
Усложнения: · Хипотиреоидизъм.
· Тиреотоксична криза.
· Преходна левкопения.
· Рядко радиационен гастрит.
· Други – паротит, алергични реакции,
екзацербация на екзофталма.
Радиофарма- 131I-натриев йодид.
цевтик:
Активност:
Еднократно от 111 до 370 МБк в зависимост от заболяването и тежестта му.
Апаратура и · Планарна , SPEKT гама-камера.
контрол на
· Периодичен контрол на серумните
лечението
нива на TSH, FT3_(T3), FT4(T4) и
със 131 I:
при нужда нова сцинтиграфия на
щитовидната жлеза.
Процедура
· 131I-натриев йодид се приема per os в
(начин на
капсула или течна форма на гладно.
приложение):

ПРОТОКОЛ № 26
за сцинтиграфия на костен мозък с
ноколоид

99m

Tc-на

Индикации: · При различни хематологични заболявания, протичащи с дистално
разрастване на костния мозък – миелофиброза, хемолитична анемия и
миопролиферативни заболявания.
· При доказване лока лизаци я та на
активно кръвотворене в скелета.
· При визуализиране на огнищни дефекти в централния костен мозък
– например метастази.
Контраинди- Бременност.
кации:
Странични Обичайно не се наблюдават, но в редки
ефекти:
случаи може да се появят алергични
реакции, свързани с въведения протеин.
За това е необходимо звеното да разполага със съответните антиалергични
медикаменти.
Подготовка Не се налага.
на пациента:
Радиофармацевтик:

99m

Активност:

185-555 МБк – i.v. инжектиране.

Време за
сканиране:

На 30 мин. След инжектиране.

Апаратура:

· Планарна или томографска гама-камера.
· Прицелна или целотелесна сцинтиграфия.

Процедура
(начин на
приложение):

Tc-наноколоид.

С Т Р.
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ПРОТОКОЛ № 27
за сцинтиграфия за визуализиране на сома
тостатинови рецептори

ПРОТОКОЛ № 28
за сцинтиграфия с 131I-mibg при невроендокринни тумори

Индикации: а) Откриване, локализация, стадиране на
невроендокринни тумори и други тумори
с висока експресия на соматостатинови
рецептори и техните метастази:
Невроендокринни тумори:
тумори на симпатоадреналната система (phaeochromocytoma, neuroblastoma,
ganglioneuroma and paraganglioma);
тумори на гастроинтестиналната система
(GEP) (carcinoid, gastrinoma, insulinoma,
glucagonoma, VIPoma);
медуларен карцином на щитовидната
жлеза;
хипофизарен аденом;
Merkel cell carcinoma;
дребноклетъчен карцином на белия дроб.
Други тумори:
Ca glandule mamаe;
melanoma;
lymphoma;
Ca prostate;
Недребноклетъчен карцином на белия
дроб;
sarcoma;
бъбречен карцином;
Ca thyroideae;
astrocytoma;
meningioma.
б) Планиране на лечение със соматостатинови аналози.
в) Оценка на ефекта от лечението.
Контраин- Бременни и кърмачки.
дикации:
Странични При пациенти с диабет, полу чаващи
ефекти:
високи дози инсулин, е възможна парадоксална хипогликемия.
Подготовка При лечение със соматостатинови аналози
на пациен- е необходимо спиране на лечението за
та:
един ден при кратко живущите и за 3 – 4
седмици при дълго живущите.
Болният приема лаксативи за изчистване
на стомашно-чревния тракт при тумори
в корема един ден преди изследването и
в дните на сканиране.
Изисква се добра хидратация на болния
един ден преди инжектирането и поне
един ден след това.
Радиофар- 111IN-PENTETREOTIDE.
мацевтик:
Активност: 120 to 220 MBq (3.2-5.9 mCi) i.v.
Време на
4, 24 часа, при необходимост 48, 72 часа
сканиране: след аплицирането.
Апаратура: Гама-камера, 111In фотопик (172 и 245
keV) с 20% прозорец колиматор за средни
енергии.
Процедура Цялотелесно сканиране
на изслед- Прицелно сканиране – матрица 256 × 256,
ването:
поне 15 мин.
SPECT- ротация: 360; брой проекции: 60;
време/проекция: поне 45 сек.; матрица:
64 × 64.
Отчитане
Описание на находката – качествена хана резулта- рактеристика на образите, интерпретация.
тите:

Индикации: 1) Онкологични:
a) откриване, локализация, стадиране
на невроендокринни тумори и техните
метастази:
phaeochromocytom;
neuroblastom;
ganglioneuroblastom;
ganglioneurom;
paragangliom;
carcinoid;
medullary thyroid carcinoma;
Merkel cell tumor;
б) планиране на лечение с 131I-MIBG;
в) оценка на ефекта от лечението.
2) Неонкологични:
Функционално изследване на адреналната медула(хиперплазия), симпатикусова
инерваци я на миокарда, слюнчените
жлези и белите дробове.
Контраин- Бременни и кърмачки.
дикации:
Странични Рядко тахикардия, гадене, повръщане,
ефекти:
коремна болка.
Подготовка 1. Блокиране на щитовидната жлеза с
на пациен- калиев перхлорат 3 пъти дневно, като се
та:
започне един ден преди апликацията и
се продължи 3 дни след това.
2. Спиране за 2 седмици на: Tramadol,
трициклични антидепресанти,
A m itr ipt yl i ne, i m ipram i ne, amoxapi ne,
loxapine, doxepine,симпатикомиметици:
Phenylpropanolamine, pseudoephedrine,
phenilephrine, amphetamine, dopamine,
isoproterenol , sa lbut a mol , terbut a l i ne,
phenoterol, xylometazoline, Antihypertensive/
ca rd iova scu la r: L ab et a lol , metoprolol ,
amiodarone Reserpine Bretylium,
guanethidine. К а л ц иеви а н та г он ис т и:
niphepidine, nicardipine, amlodipine,ACE
инхибитори: captopril, enalapril; антипсихотични; фенотиазини (chlorpromazine,
promethazine, fluphenazine), тиоксантани
(maprotiline, trazolone), бу тирофенони
(droperidol, haloperidol).
131
РадиофарI- Metaiodobenzylguanidine (MIBG).
мацевтик:
Активност: За възрастни: 40-80 MBq (1.2 – 2.2 mCi).
За деца: мин. активност 35 MBq; макс.
активност 80 MBq.
Aплицира се бавно венозно (най-малко
5 мин.).
Време на
24, 48, 72 часа след аплицирането.
сканиране:
Апаратура: · Гама-камера.
· Високоенергиен колиматор.
Процедура · Цялотелесно сканиране.
на изследва- · Статично сканиране – матрица 256 ×
нето:
256, > 150 000 импулса.
· При нужда SPECT.
Отчитане
Описание на находката – качествена хана резулта- рактеристика на образите, интерпретация.
тите:

ПРОТОКОЛ № 29
за определяне обема на циркулиращата кръв,
еритроцитна маса и плазма
Индикации: · Диагноза и диференциална диагноза
на полицитемиите.
· Определяне на терапевтичния подход.

БРОЙ 3
Контраиндикации:
Странични
ефекти:
Подготовка
на пациента:

ДЪРЖАВЕН
Бременни.

ВЕСТНИК
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Радиофармацевтик:
Аплицирана 3,7 МБк (1μCi/kg).
активност:
Апаратура: Радиометър, кладенчев кристал, центрофуга.
Процедура: · Вземат се 3 – 15 мл автоложна венозна
кръв с антикоагулант (цитратен разтвор).
· Маркира се с радиофармацевтика и се
инкубира един час при стайна температура или 30 мин. в термостат, без
или след предварително получаване
на чиста еритроцитна маса (центрофугиране за 10 мин. при 300 g).
· Ако се работи с цялостна кръв, тя
се центрофугира за отстраняване на
надстоящата плазма (или се промива,
ако се работи с еритроцитна маса).
· Ресуспендира се с физиологичен разтвор до първоначалния обем кръв,
като се отделя половината количество
за стандарт, който допълнително се
разрежда, а остатъкът се реинжектира
на пациента.
· Взема се проба(и) кръв след хомогенизиране на маркираната еритроцитна
суспенсия (около 20 мин. след i.v.
аплициране).
· Определя се стойността на хематокрита.
· Измерват се радиоактивност та на
стандарта и пробата.
Отчитане на · Принципът на изследването и дилурезултатите:
ционен – по степента на разреждане
на радиомаркера може да се определи
обемът на една затворена система.
· ОЦК=активност на стандарта/активност на проба кръв.
· Обем на еритроцитите=ОЦК.хематокрита.
· Обем на плазмата=ОЦК. (1-хематокрита).
· Теоретичният ОЦК се определя според
пола, теглото и ръста по номограми
или формули.

Аплицирана · 11 МБк.
активност:
Процедура: · Към Тр маса (70 мл) в сакче се добавя
15 мл АСД (CPD).
· Суспенсията се центрофугира 10 мин.
при 460 g (3110 оборота) на 22°С.
· Надстоящата плазма се отстранява и
се съхранява, а към Тр седимент се
прибавя 10 мл физиологичен разтвор за
промиване и отново се центрофугира
за 10 мин. при 350 g (2000 оборота).
· Отстранява се надстоящата плазма, а
тромбоцитният седимент се маркира
с радиофармацевтика и се инкубира за
45 – 60 мин. на стайна температура.
· Добавя се 10 мл от съхранената плазма,
ресуспандира се и се изготвя I стандарт
(към 0,5 ml тромбоцитен концентрат се
прибавя 9,5 ml физиологичен разтвор,
към 0,5 ml от така разредения концентрат се прибавя 1,5 ml физиологичен
разтвор до краен обем 2 ml, които се
радиометрират).
· Отново се центрофугира за 10 мин. при
460 g (3110 оборота).
· Отстранява се надстоящата суспенсия,
а към тромбоцитния седимент отново
се добавя от съхранената плазма (общ
обем около 10 мл).
· Филтрира се маркираният тромбоцитен
концентрат през система за кръвопреливане.
· Подготвя се маркираният тромбоцитен
концентрат за инжектиране в 20 ml
спринцовка. Отделя се 1 ml за стандарт.
· Изготвя се II стандарт (към 0,5 ml от
тромбоцитен концентрат се прибавя
9,5 ml физиологичен разтвор, от така
разредения тромбоцитен концентрат
се радиометрират 2 ml).
· Инжектира се маркираният тромбоцитен концентрат венозно и се отбелязва
на влятото количество в ml.
· Взема се венозна хепаринизирана кръв
от пациента на 30 мин. (100 %), 1-ви, 2-ри,
3-ти ден, до деня, когато активността в
кръвните проби достигне 10 %.
· Преживяемостта на Тр се определя
графически.
· Локализацията на секвестрация/деструкция на Тр се определя с помощта
на далачен и чернодробен секвестрационен индекс чрез измерване активността
над слезката, черния дроб и сърцето
във времето на вземане на кръвните
проби.

ПРОТОКОЛ № 30
за изследване преживяемост и секвестрация на
тромбоцити

Отчитане на · Определя се преживяемоста на тромрезултатите:
боцитите в дни.
· Определяне мястото на секвестрация/
деструкция.

Няма.
· Да не е лекуван с диуретици.
· Да не е провеждано кръвопускане в
последните 20 дни.
51Cr-натриев хромат.

Индикации: · Диференциална диагноза на тромбоцитопеничните състояния.
· Определяне локализацията на разграждане на тромбоцитите.
· Определяне на терапевтичния подход и
прогнозата на болния при евентуална
спленектомия.
Контраинди- · Бременност.
кации:
Странични · Няма.
ефекти:
Подготовка · По възможност да не се лекува с корна пациента:
тикостероиди.
Радиофарма- · 51Cr-натриев хромат.
цевтик:

ПРОТОКОЛ № 31
за перфузионна мозъчна сцинтиграфия
Индикации:

Доказване и проследяване ефекта
от лечение на съдови заболявания
на мозъка.
Деменции.
Мозъчни тумори.
Локализиране на епилептично огнище.

Контраиндикации: Бременност.
Странични ефекти: Не са описани.
Подготовка
Пациентът 15 минути преди
на пациента:
въвеждане е в покой, със затворени
очи, в тихо, затъмнено помещение.
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Радиофармацевтик: 99мТс-НМРАО.
Активност:

740 MBq.

Време на
сканиране:

15 минути след интравенозното
въвеждане.

Апаратура:

Томографска гама-камера с нискоенергиен с висока разделителна
способност колиматор.

Процедура на
изследването:

Регистрират се 64 образа с продължителност на всеки един 30 сек. при
ротация на детектора 360°. Отчита
се разпределението на перфузията
на мозъка.

ПРОТОКОЛ № 32
за мозъчна сцинтиграфия при визуализиране
на допаминови рецептори
Индикации:

Болест на Паркинсон.
Мултисистемна атрофия.
Прогресивна супрануклеарна парализа.
Подпомагане диференциалната диагноза на болестта на Алцхаймер и
дименцията с телата на Люи.
Контраиндикации: Бременност.
Странични ефекти: Не са описани.
Подготовка на
Блокиране на щитовидната жлеза
пациента:
с Луголов разтвор преди и 24 часа
след изследването.
Радиофармацевтик: 123І-Datscan.
Активност:
185 MBq.
Време на
3 – 6 часа след интравенозното
сканиране:
въвеждане.
Апаратура:
Томографска гама-камера с нискоенергиен с висока разделетелна
способност колиматор.
Процедура на
Регистрират се 120 образа с произследването:
дължителност на всеки 20 – 25
секунди, при ротация на детектора
360°. Резултатът се интерпретира
визуално (за степен на натрупване
на радиофармацевтика в стриатума),
като е възможна и количествена
обработка чрез очертаване на „зони
на интерес“ за обективна оценка.

ПРОТОКОЛ № 33
за сцинтиграфия на лимфни възли
Индикации:

Контраин
дикации:

Конвенционална сцинтиграфия:
определяне стадия на даден туморен
процес чрез визуализиране (с гама-камера) на лимфни възли в аксиларната,
ингвинаблната, илиачната и парастерналната област.
Сцинтиграфия на сентинелните лимфни
възли:
определяне стадия на даден туморен процес чрез локализиране (с гама- камера
и гама-детекторна сонда) на лимфните
възли, които първи дренират лимфния
ток от даден туморен процес – при
меланома, карцином на гърдата, мъжка
и женска полова система и др.
Бременност.
За сц и н т и г рафи я на с ен т и не л н и т е
лимфни възли туморът не трябва да е в
напреднал стадий, както и да е налице
повече от една туморна лезия в гърдата.

ВЕСТНИК
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Странични
ефекти:
Подготовка
на пациента:

Много рядко е възможна алергична
реакция към въведения белтък.
Не се налага.

Радиофар
мацевтик:

99м

Активност:

37 – 74 МБк, като при визуализация на
сентинелните лимфни възли активността е разделена най-често на 4 порции.

Тс-наноколоид (филтриран сулфоколоид) с размери между 40 и 200 нм.

Време на ска- Провежда се динамична сцинтиграфия
ниране:
до 15 – 30 мин. за локализиране на
лимфния ток, след което се провеждат
статични сцинтиграфии на 30, 60, 120
мин. (матрикс 128 × 128).
Апаратура:
Гама-камера с нискоенергиен колиматор
и интраоперативна гама-дектекторна
сонда (при сентинелните лимфни възли).
Процедура на При конвенционалната сцинтиграфия
изследването: ра д иофарма цевт и к ът се и н жек т и ра
субкутанно – най-често в областта на
ин т ердиг и та л но т о п рос т ра нс т во на
горните или долните крайници. Пациентът лежи неподвижно по време
на динамичното изследване, като ����
в���
последствие се записват статични образи
на определено време. Проследяват се
степента и симетричността в натрупването в лимфните вериги.
При сцинтиграфията на сентинелните
лимфни възли радиофармацевтикът се
инжектира в областта около тумора,
оперативния цикатрикс или ареолата
на млечната жлеза, като сентинелните
възли се отбелязват с неизтриваемо
мастило върху кожата. При последващата операция се определя тяхната
точна локализация с помощта на интраоперативна гама-детекторна сонда.
Допълнително е възможно операторът
да инжектира около тумора метиленово
синьо за онагледяването им.

ПРОТОКОЛ № 34
за провеждане на еднофотонна емисионна ком
пютърна томография с компютърна томография
(SPECT/CT) на хибриден скенер
Хибридната
техника еднофотонна
емисионна
компютърна
томография с
компютърна
томография
(SPECT/CT):

Реализира образно изследване, с което се осъществява визуализиране и
локализиране на разпределението на
гама-емитиращ радиофармацевтик след
въвеждане в тялото на пациента. Съвременните интегрирани SPECT/CT апарати
съчетават дву- или триглави гама-камери
с компютър-томографски скенер. Така
се получава комбинирана функционална информация от SPECT, съчетана с
анатомична от СТ, интегрирани в едно
изследване с по-висока точност.
Протоколът на изследването в зависимост
от диагностичните цели включва самостоятелно или комбинирано приложение
както на томографската гама-камера, така
и на СТ-скенер (със или без прилагане
на контраст).

БРОЙ 3
Индикации:
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· Подпомагане диагнозата на туморен
процес, определяне стадия, визуализиране на рецидивите, метастазите,
проследяване ефекта от лечение и
прогнозата на болния.
· За функционална и морфологична
диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлези,
скелета, сърцето, мозъка, белия дроб,
визуализиране и локализиране на
възпалителен процес и др.
· Визуализиране и локализиране на
сентинелни лимфни възли.
· При планиране на лъчелечението за
целите на онкологията.
Контраинди- Бременност.
кации:
При кърмачки кърменето трябва да
се спре за известен период от време в
зависимост от биологичния период на
полуразпад на използвания радиофармацевтик.
Странични
Не са съобщени.
ефекти:
Подготовка
Тя е специфична в зависимост от вида на
на пациента: изследването и използвания радиофармацевтик. Може да се наложи спиране на
определени медикаменти при изследване
на сърцето,бъбреците, щитовидната жлеза, мозъка и невроендокринните тумори.
За намаляване лъчевото натоварване на
щитовидната жлеза при използване на
маркирани с йод радиофармацевтици, тя
трябва предварително да бъде блокирана,
най-често с Луголов разтвор.
При провеждане на СТ изследване за
корекция на разсеяното лъчение и локализация на находката или като диагностично при процеси в гръдния кош и
корема може да се приложи перорален
или венозен контраст за адекватно визуализиране на находката. При това
изследването трябва да се провежда при
съобразяване с контраиндикациите за
прилагане на контраста.
Радиофарма- Най-често се използват маркирани с
цевтици:
99мТс-радиофармацевтици в зависимост
от вида на изследването, по-рядко – 131
I, 111 In, 123 I и др. Активността им се
съобразява с теглото, възрастта, предполагаемата диагноза и състоянието на
болния.
Време на
В зависимост от нуклеарномедицинското
сканиране:
изследване то варира – от синхронно
с въвеждане на радиофармацевтика до
няколко часа след неговото въвеждане.
Апаратура:
SPECT/CT хибриден скенер за получаване
на емисионно томографски (SPECT),
трансмисионно томографски (СТ) и
комбинирани структурно-анатомични и
функционални образи (SPECT/CT). СТ
може да е е нискодозова за отслабване
на разсеяното лъчение от еднофотонните
гама-емитери и точна анатомична локализация на патологичните огнища. След
SPECT изследването може да се провежда
и диагностична СТ след въвеждане на
перорален или интравенозен контраст.
Диагностичен 1. Нискодозова СТ за отслабване на разсеалгоритъм:
яното лъчение и структурно-анатомична
локализация, проведена целотелесно или
прицелно.
2. SPECT изследване, като прилаганият
протокол е в зависимост от диагностичната цел.
3. SPECT/CT образът се синхронизира
със съвпадаща геометрия на SPECT и
СТ образите.
4. Диагностична СТ с орален или интравенозен контраст на избрани зони на
същия скенер в еднодневен протокол.

ВЕСТНИК
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Анализ на
получените
резултати:

· Обработка и описание на получените
образи в зависимост от вида изследване.
· Количествена оценка на функционалното състояние на определен орган или
на нуклеарномедицинската находка.
Документира- · Получаване на образ: снимков матене на изследриал или електронен носител.
ването:
· Текстово медицинско заключение.
· Архивиране на изследването в електронен албум и (или) хартиен носител.

ПРОТОКОЛ № 35
за провеждане на позитронно-емисионна томо
графия с компютърна томография (ПЕТ/КТ) на
хибриден ПЕТ/КТ скенер
Хибридната техника
позитронноемисионната
томография с
компютърна
томография
(ПЕТ/КТ):

Съвременно целотелесно и триизмерно томографско нуклеарно-медицинско
образно изследване. То се провежда на
хибриден скенер, включващ два образни
метода в единна неразривно свързана скенираща технология ПЕТ/КТ скенер, след
интравенозното въвеждане на позитронноемитиращ радиофармацевтичен препарат – най-често 18F-FDG – [18Fluor]fluoro-2-deoxy-D-glucose) за изобразяване
на злокачествени заболявания (80 – 85 %
от всички изследвания), заболявания на
сърцето (10 – 15 %) и на централната
нервна система (главния мозък 5 – 10 %)
с висока степен на чувствителност, специфичност и точност. Диагностичните
възможности на 18F-FDG и на други
позитронни емитори се основават на
метаболитно избирателно натрупване в
различни нормални и патологични клетъчни и тъканни структури в човешкия
организъм в зависимост от биохимичната
им структура, биологичната, рецепторната
и метаболитната активност.
Протоколът · Туморотропна диагностика.
може да
· Кардиодиагностика за оценка на жизвключва:
неспособен миокард.
· Заболявания на централната нервна
система, вкл. болест на Алцхаймер и
др.
Диагностика и стадиране на онкологични заболявания
Индикации за · Първична диагноза и стадиране на
изследването:
онкологичните заболявания в целотелесен режим: първичен тумор (Т),
изобразяване обхващането на регионални (N) и далечни лимфни и органни
метастази (М).
· Откриване и визуализиране на първичното туморно огнище (Т) при
неизвестно първично огнище.
· Диференциална диагноза между следоперативна фиброза и остатъчна
туморна тъкан.
· Изобразяване на рецидиви и нов тласък
на заболяването (престадиране).
· Проследяване ефекта от лечението на
различни онкологични заболявания.
· Критерий за лекарствена резистентност
и промяна на терапевтичната схема.
· Прицелно (таргетно) планиране на
лъчетерапия.
· Определяне прогнозата на заболяването.
Контраинди- Абсолютни – няма.
кации:
Относителни: бременност, кърмене.
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Странични
Не са съобщени.
ефекти:
Подготовка на Изследването се провежда на гладно
пациента:
не по-рано от 4 часа след последния
прием на храна при нормален прием
на течности и при нормални стойности
на кръвната захар (при болни с диабет
стойности, по-ниски от 7,5 ммол/л). При
болни с диабет с по-високи стойности
на кръвнозахарното ниво се провежда
специална подготовка.
Радиофарма- Най-често прилаганият е 18F-FDG.
цевтици:
[18Fluor]-fluoro-2-deoxy-D-glucose) – циклотронен продукт.
Активност:
370 – 555 МБк/70 кг телесно тегло.
Време на ска- 60 – 90 мин. след интравенозното въниране:
веждане на 18 F-FDG. От времето на
инжектиране на радиофармацевтика до
сканирането изследваният трябва да бъде
в самостоятелно помещение в покой и
при комфортна температура.
Апаратура:
ПЕТ/КТ хибриден скенер за получаване на ПЕТ, КТ и насложени ПЕТ/КТ
структурно-анатомични и функционални
образи. КТ е нискодозова за отслабване на
разсеяното лъчение от ПЕТ и точна анатомична локализация на хиперметаболитните огнища. След ПЕТ/КТ изследването
може да се провежда и диагностична КТ
след въвеждане на интравенозен контраст.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Диагностичен 1. Нискодозова КТ (helical mode) за оталгоритъм:
слабване на разсеяното лъчение и структурно-анатомична локализация.
2. ПЕТ целотелесно сканиране: 60 – 90
мин. след и.в. инжектиране на 370 – 555
МБк 18FDG.
3. ПЕТ/КТ образът се синхронизира
със съвпадаща геометрия на ПЕТ и КТ
образите.
4. Диагностична КТ с интравенозен нейонен контраст на избрани зони на същия
скенер в еднодневен протокол.
5. Количествено определяне на ССН
макс (SUVmax:
Standardized uptake value) на 18FDG се
изчислява на всички хиперметаболитни
огнища, описани на ПЕТ.
Анализ на по- · Обработка и описание на получените
лучените ресерии образи в зависимост от вида
зултати:
изследване.
· Количествено определяне на степента на натрупване на радиомаркера в
патологичните огнища (ССН /SUV).
Документира- · Получаване на образ: снимков матене на изследриал или електронен носител.
ването:
· Текстово медицинско заключение.
Последното е обсъдено на клиничен
рапорт.
· Архивиране в електронен албум и
хартиен носител.

13776

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в Постановление № 335 на Министерския
съвет от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.): в § 6
от заключителната разпоредба „т. 4“ да се чете „т. 5“.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 ППЗУПГМЖСВ и решения на общинските съвети Управителният съвет
на Националния компенсационен жилищен фонд
при Министерския съвет утвърждава промяна в
персоналния състав на местни комисии по чл. 8,
ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
1. Местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Карнобат, област Бургас (обн., ДВ,
бр. 16 от 2008 г.) освобождава Маргарита Стаматова
Стаматова – председател на местната комисия;
утвърждава Кремена Красимирова Събева за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 13 на
Общинския съвет – гр. Карнобат, прието по протокол № 23 от 29.Х.2009 г.
2. Местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Шумен, област Шумен (обн., ДВ,
бр. 49 от 2008 г.) освобождава Зейнур Муталиб
Чауш – председател на местната комисия;
утвърждава Александър Белчев Генчев за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 489 и
Решение № 505 на Общинския съвет – гр. Шумен,
приети по протокол № 26 от 29.Х.2009 г. и протокол
№ 27 от 26.ХІ.2009 г.
Новоутвърдените председатели на местни комисии са легитимни да вземат управленски решения
и да подписват протоколи на същите от деня на
обнародване на решението на управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действат през мандата на
предложилите ги общински съвети.
Председател: М. Тотева
13687

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-81
от 10 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Банско (без територията на жп
гара Банско), община Банско, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.VІІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
14031

ЗАПОВЕД № РД-18-82
от 10 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Черновръх и селата Вълковци, Големи Станчовци, Малки Станчовци, Попрайковци,
Пържиграх, Христовци, Даевци, Керените, Томчевци, Чакалите, Добревци, Бърдени, Кисийците,
Урвата, кв. Стояновци – гр. Трявна, област Габрово.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.ХІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
14032

ЗАПОВЕД № РД-18-83
от 10 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Бангейци и селата Азманите,
Матешовци, Зеленика, Дончовци, Кашенци, Веленци, Николаево, кварталите Божковци и Раданци – гр. Трявна, област Габрово.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.ХІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
14033

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-84
от 10 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на ман. Рилски манастир, община Рила,
област Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 30.ІV.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
14034

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ при Столичната община да предприеме
действия за обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на заместник-кмета на Столичната община Албена
Атанасова.
Кмет: Й. Фандъкова
9

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 869
от 18 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 519 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 515, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжната документация – до 16.ІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ЗАПОВЕД № РД-09-2644
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 4
ППЗНП и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 749 от 3.ХІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина
№ 80 „Изгрев“ – с. Лозен, район „Панчарево“, в
Обединено детско заведение № 97 „Изгрев“ – с. Лозен, район „Панчарево“.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
3. Имуществото на Целодневна детска градина
№ 80 да се ползва от преобразуваното Обединено
детско заведение № 97 „Изгрев“.

РЕШЕНИЕ № 882
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 517 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до 163-то училище,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 7000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.

ЗАПОВЕД № РД-18-85
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на поземлен имот с идентификатор 30497.50.158
(част от бившия завод „Амонал”) в землището на
с. Звездица, община Варна, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 1.ІХ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
13869

БРОЙ 3
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4. Депозитът за участие – 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжната документация – до 19.II.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 883
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 518 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
(бивш хидрофор), ж. к. Левски В, до бл. 1, обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
на територията на район „Подуяне“ заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 40 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжната документация – до 23.ІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 884
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 328 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:

ВЕСТНИК
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 1, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 25, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 29 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.ІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 27.10
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 021058 по КВС на
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13922
РЕШЕНИЕ № 27.11
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 019092, образуван от
имот 019039, с площ 9,001 дка по КВС на землище
с. Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, с цел изграждане на ветрогенератор, така както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13923
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РЕШЕНИЕ № 27.12
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 030003 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база, шоурум и
мострена зала, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13924

РЕШЕНИЕ № 27.16
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 104005 по КВС на
землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13928

РЕШЕНИЕ № 27.13
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 061009 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13925

РЕШЕНИЕ № 27.17
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 028158 по КВС на
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13929

РЕШЕНИЕ № 27.14
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 008020 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на склад за пакетирани
строителни материали, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13926

РЕШЕНИЕ № 27.18
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 027084 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13930

РЕШЕНИЕ № 27.15
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 031002 по КВС на
землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13927

РЕШЕНИЕ № 27.19
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 127040 по КВС на
землище с. Долище, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13931
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РЕШЕНИЕ № 27.20
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробни я уст ройствен план – план
за застрояване, в поземлен имот 104006 с площ
7,998 дка по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево,
община Аксаково, област Варна, с цел жилищно
строителство, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13932

РЕШЕНИЕ № 27.24
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 032044 по КВС на
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на шоурум и принадлежащи
помещения, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13936

РЕШЕНИЕ № 27.21
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 061012 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13933

РЕШЕНИЕ № 27.25
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 027010 по КВС на
землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13937

РЕШЕНИЕ № 27.22
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 042120 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13934

РЕШЕНИЕ № 27.26
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 013002 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на база за складовопроизводствена дейност, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13938

РЕШЕНИЕ № 27.23
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 061192 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13935

РЕШЕНИЕ № 27.27
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 104008 по КВС на
землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13939
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РЕШЕНИЕ № 27.28
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 002429 по КВС на
землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13940
РЕШЕНИЕ № 27.29
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 022225 по КВС на
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13941
РЕШЕНИЕ № 27.30
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 000522 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на логистичен център,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13942
РЕШЕНИЕ № 27.31
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 000519 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на логистичен център,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13943
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РЕШЕНИЕ № 27.32
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 000520 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на логистичен център,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13944
РЕШЕНИЕ № 27.33
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 000524 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на логистичен център,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13945
РЕШЕНИЕ № 27.34
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 000523 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на логистичен център,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13946
РЕШЕНИЕ № 27.35
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 033053 по КВС на
землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13947
РЕШЕНИЕ № 27.36
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
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застрояване, в поземлен имот 062011 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на фабрика за мебели и
складова база, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13948

РЕШЕНИЕ № 27.37
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 132002 по КВС на
землище с. Долище, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13949
РЕШЕНИЕ № 27.38
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 044002 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на автопаркинг, автосервиз
и автомивка, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13950
РЕШЕНИЕ № 27.39
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 022229 по КВС на
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13951
РЕШЕНИЕ № 27.40
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 109004 по КВС на
землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково,
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област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13952

РЕШЕНИЕ № 27.41
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 104007 по КВС на
землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13953
РЕШЕНИЕ № 27.42
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 027042 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13954
РЕШЕНИЕ № 27.43
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 027037 по КВС на
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13955
РЕШЕНИЕ № 27.44
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 027019 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13956

РЕШЕНИЕ № 27.45
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 055003 по КВС на
землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13957
РЕШЕНИЕ № 27.46
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 055002 по КВС на
землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13958
РЕШЕНИЕ № 27.47
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 046002 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел изграждане на шоурум, офиси и паркоместа,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13959
РЕШЕНИЕ № 27.48
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява под робни я уст ройст вен п лан – пар целарен план, за обект: Кабелно ел. захранване 20 kV за ПИ 021097, 022074, 019059, 020072,
021098, 022079 по КВС на землище с. Новаково
и ПИ 066035 по КВС на землище с. Крумово,
община Аксаково, засягащ поземлени имоти по
КВС на землище с. Крумово: 085044 – полски
път на община Аксаково, 000205 – път III клас,
държавна собственост, 085047 – полски път на
община Аксаково, и поземлени имоти по КВС
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на землище с. Новаково: 000267 – път II клас,
държавна собственост, 019035 – полски път на
община Аксаково, 020036 – полски път на община Аксаково, 021054 – полски път на община
Аксаково, 022036 – полски път на община Аксаково, 019036 – полски път на община Аксаково,
022066 – Стойчо Георгиев Георгиев, 022075 – Стойчо Георгиев Георгиев, 022069 – Иван Александров
Дамянов, дължина на трасето – 4828 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13960

РЕШЕНИЕ № 27.49
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен
план, за обект: „Подземен електропровод, захранващ
БКТП“ за ПИ 001289 по КВС на землище с. Ген.
Кантарджиево, община Аксаково, засягащ поземлени имоти по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево: 000158 – полски път на община Аксаково,
001284 – община Аксаково, 001285 – наследници
на Иван Николов Янкушев, 001288 – наследници
на Илия Костадинов Шишков, дължина на трасето – 113,40 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13961
РЕШЕНИЕ № 27.50
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 030039 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складове за пакетирани строителни материали и офиси, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13962
РЕШЕНИЕ № 27.51
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 010282 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
13963
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РЕШЕНИЕ № 27.52
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 002461 по КВС на
землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел промяна линиите на застрояване във
връзка с изменени имотни граници, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
13964

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 27.53
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 045071 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с цел изграждане на офис сгради, така както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
13965

Председател: Л. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 27.56
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен
план за обект: „Водопровод“ за ПИ 001289 по КВС на
землище с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС
на землище с. Генерал Кантарджиево: 000158 – полски път на община Аксаково, 001291 – „Бейли енд
Окли“ – ООД, 001290 – наследници на Костадин
Георгиев Шишков, 0 01284 – община А ксаково,
дължина на трасето – 78 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
13968
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13970

Председател: Л. Манолов

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 27.58
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 027033 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 27.55
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 127018 по КВС в зем
лище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна,
с цел изграждане на складова база, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 27.57
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 045073 по КВС в
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с цел изграждане на офис сгради, така както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
13969

РЕШЕНИЕ № 27.54
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод“ за ПИ
039004 по КВС на землище гр. Аксаково, община
Аксаково, засягащ поземлени имоти по КВС на
землище гр. Аксаково: 000102 – междуселищна
пътна транспортна мрежа, 000105 – полски път,
дължина на трасето – 54 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
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Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 27.59
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 061008 по КВС в зем
лище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
13971

Председател: Л. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 27.60
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 047080 по КВС в зем
лище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с
цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
13972

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 27.61
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 207003 по КВС в зем
лище с. Долище, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
13973

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 27.62
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване, в поземлен имот 115015 по КВС в
землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна, с цел вилно строителство, така както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
13974

ВЕСТНИК

Одобрените планове могат да бъдат обжалвани
чрез Областния управител – Велико Търново, пред
Великотърновския административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: П. Пенчев
13985

ЗАПОВЕД № СА-02-11-11
от 21 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППСПЗЗ одобрявам плановете на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4
ПЗРЗСПЗЗ на землищата на гр. Елена, с. Руховци,
с. Марян, с. Костел и с. Илаков рът, община Елена,
област Велико Търново.
Одобрените планове могат да бъдат обжалвани
чрез Областния управител – Велико Търново, пред
Великотърновския административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: П. Пенчев
13986

ЗАПОВЕД № СА-02-11-12
от 21 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППСПЗЗ одобрявам плановете на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени
за ползване въз основа на актовете по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
на землищата на гр. Лясковец – „Лясковец ІІІ част“,
с. Мерданя, с. Драгижево и с. Козаревец, община
Лясковец, област Велико Търново.
Одобрените планове могат да бъдат обжалвани
чрез Областния управител – Велико Търново, пред
Великотърновския административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: П. Пенчев
13987

Председател: Л. Манолов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № СА-02-11-10
от 21 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППСПЗЗ одобрявам плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване въз основа на актовете
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ на землищата на гр. Дебелец, с.
Войнежа, с. Хотница, с. Присово, с. Момин сбор, с.
Буковец, с. Райковци, с. Въглевци, гр. Килифарево
и с. Церова кория, община Велико Търново, област
Велико Търново.
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ЗАПОВЕД № СА-02-11-13
от 21 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППСПЗЗ одобрявам плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване въз основа на актовете
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ на землищата на с. Разсоха и
с. Горско Ново село, община Златарица, област
Велико Търново.
Одобрените планове могат да бъдат обжалвани
чрез Областния управител – Велико Търново, пред
Великотърновския административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: П. Пенчев
13988
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ № 285
от 24 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване на гр. Гоце Делчев,
заедно с правилата и нормативите за прилагането
му с направените към тях предложения и промени.
2. До приемането на нов устройствен план – план
за регулация и план за застрояване на гр. Гоце Делчев, да не се променят показателите (плътност за
застрояване, интензивност за застрояване, плътност
на озеленяване, кота корниз, кота било) чрез изменение на подробния устройствен план в кварталите,
без изрично решение на общинския съвет.
3. Задължава кмета на общината в рамките на
4 месеца целият план да бъде качен на сайта на
общината с необходимата резолюция, която позволява да бъдат четими всички данни по него, да се
влиза по отделните квартали и да се вижда какви
са нанесените данни по него.
Решението може да се обжалва чрез община
Гоце Делчев пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
48

Председател: А. Башов

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ 28-8
от 30 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и 4 и чл. 63 ЗК, Решение
№ 24-11 от 28.VІІ.2009 г. за откриване на процедура
за предоставяне на концесия върху имот, публична
общинска собственост – спортен комплекс „Русалка“, Добрич, и протокол № 1 от 31.VІІ.2009 г.,
протокол № 2 от 2.Х.2009 г. и протокол № 3 от
14.Х.2009 г. на комисия, назначена със Заповед
№ 915 от 30.VІІ.2009 г. и № 1169 от 29.ІХ.2009 г.
на кмета на община гр. Добрич за провеждане на
процедурата за предоставяне на концесия Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
I. Определя класирания на първо място участник „Би Ей Тур“ – ООД, ЕИК 124715940, адрес
на управление гр. Добрич, ул. Йордан Йовков 17,
ет. 5, управлявано от Йордан Димитров Андреев,
за концесионер на имот, публична общинска собственост – спортен комплекс „Русалка”:
блок А – масивна четириетажна сграда, състояща се от плувен басейн с трибуна; помещения
за филтърно, котелно, съблекални, мед.кабинети;
тренировъчни стаи; сауна; лаборатории и кафе,
със ЗП 1370 кв.м;
блок Б – масивна двуетажна сграда, състояща
се от боксова зала; медицински кабинети и съблекални, със ЗП 413 кв.м;
блок В – масивна четириетажна сграда, състояща се от зали за художествена гимнастика и борба;
съблекални; треньорски стаи; кинозала; гимн. стаи;
музей; лекарски кабинети; кафе; зала за гости;
фоайета и машинно отделение, със ЗП 2141 кв.м;
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застроено и незастроено дворно място, представляващо парцел ІІІ в кв. 1 по плана на градски
парк „Св. Георги“, с площ 15 610 кв.м.
Тази концесия е право на експлоатация върху
обект: спортен комплекс „Русалка“, гр. Добрич, и
извършване на услуга от обществен интерес: услуги
по поддържане и експлоатация на спортни обекти
и съоръжения и услуги в областта на физическата
култура и спорта, предоставено от концедент на
търговец концесионер, срещу задължението на
концесионера да управлява и поддържа обекта на
концесията и да управлява услугата на свой риск.
Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от обществен интерес на риск на
концесионера, като възнаграждението се състои в
правото на концесионера да експлоатира услугата.
Концесията за услуга включва и извършването на
частични строителни и монтажни работи, тъй като
е налице необходимост от частична реконструкция,
частична рехабилитация или ремонт на обекта на
концесията.
Идентификация на имота, общинска публична
собственост – спортен комплекс „Русалка“, гр.
Добрич: нов идентификатор: поземлен имот с
идентификатор 72624.626.5048 по кадастрална карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-15 от 12.V.2005 г. на изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: УПИ (парц.)
ІІІ кв. 1 по плана на градски парк „Св. Георги“, ул.
Ген. Колев, гр. Добрич.
Имотът е актуван с АОС № 1042 от 2.VІІ.1999 г.,
вписан под № 91, том II, вх. регистър № 813 от
19.І.2006 г., нот. дело 311. За имота има издадени
следните скици:
скица № С-2059 от 26.ХІ.2008 г. от община гр.
Добрич;
скица № 22091 от 21.ХІ.2008 г. от СГКК – гр.
Добрич.
II. В съответствие с резултатите от проведената
открита процедура конкретизира следните условия на концесията и правата и задълженията на
страните в съответствие с офертата на участника,
предложен за концесионер, които не са определени
или са определени в граници с Решение № 24-11 от
28.VІІ.2009 г. на общинския съвет за откриване на
процедурата за предоставяне на концесия, както
следва:
1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на
концесионния договор – дължи се при условията
на т. 8.2 от Решение № 24-11 от 28.VІІ.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Добрич, т.е.:
Гаранцията за изпълнение на другите задължения на концесионера по договора е в размер 100%
от годишното концесионно плащане – 8150 лв.
Внесена като гаранция за участие в процедурата.
2. Размер на годишно концесионно плащане
(ГКП) за срока на концесията – 8150 лв., се индексира (с натрупване) всяка година с индекса на
инфлация, посочен от НСИ, както следва:
за първата година по договора – ГКП1 = освобождава се от заплащане, т.е. гратисен период;
за втората година по договора – ГКП2 = 8150 лв.;
за третата година по договора – ГКП3 = ГКП2
+(ГКП2 × индекс на инфлация);
за четвъртата година по договора – ГКП4 =
ГКП3 +(ГКП3 × индекс на инфлация);
……………………………………………………………………………………
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за 30 -ата г од и на по дог овора – Г К П 30 =
ГКП29+(ГКП29 × индекс на инфлация); гаранцията по т. 8.2 от Решение № 24-11 от 28.VІІ.2009 г.
(ако са изпълнявани задълженията от страна на
концесионера по време на концесията).
3. Максимален гратисен период, през който
концесионерът се освобождава от извършването
на концесионно плащане – една година (първата
година по концесионния договор).
4. Ред за плащане на годишното концесионно
плащане – авансово плащане на 100% от годишното
концесионно плащане, дължимо до 30 дни след
началото на всяка година по договора.
5. Да инвестира в обекта на концесията не помалко от 2 450 000 лв. без ДДС по ремонт, реконструкция и модернизация на сградата, разпределени,
както следва:
до края на втората година от сключване на
концесионния договор – 1 700 000 лв. без ДДС;
до края на 10-ата година от сключване на концесионния договор – 260 000 лв. без ДДС;
до края на 30-ата година от сключване на концесионния договор – 445 000 лв. без ДДС.
6. Да разкрие 18 работни места, разпределени,
както следва:
за първата година от сключване на концесионния
договор – 8 работни места;
за втората година от сключване на концесионния
договор – да запази 8 работни места и да разкрие
4 нови работни места (общо 12 р.м.);
след втората година от сключване на концесионния договор – да запази 12 работни места и да
разкрие 6 нови работни места (общо 18 работни
места).
Разкритите работни места – общо 18 от назначаването им, да се запазят до края на действието
на концесионния договор.
III. Определя срок 3 месеца за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 ЗК.
IV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента по концесионния
договор с изключение на прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор влиза в сила от
подписване му при условията, определени в него.
VI. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на
глава единадесет от Закона за концесиите.
VII. Възлага на кмета на община гр. Добрич
последващите съгласно закона действия по изпълнението на настоящите решения.
13887

Председател: Ив. Мандев

РЕШЕНИЕ 28-9
от 30 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и 4 и чл. 63 ЗК, Решение
№ 24-14 от 28.VІІ.2009 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия и обявяване
на нова процедура при условията на прекратената
за предоставяне на концесия на част от общински
нежилищен имот, публична общинска собственост,
градски парк „Св. Георги“ – младежка танцова пло-
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щадка, и протокол № 1 от 31.VІІ.2009 г., протокол
№ 2 от 2.Х.2009 г., протокол № 3 от 9.Х.2009 г. и
протокол № 4 от 14.Х.2009 г. на комисия, назначена със Заповед № 918 от 30.VІІ.2009 г. и № 1172
от 29.ІХ.2009 г. на кмета на община гр. Добрич
за провеждане на процедурата за предоставяне на
концесия, Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
I. Определя за концесионер на част от общински
нежилищен имот, публична общинска собственост,
градски парк „Св. Георги” – младежка танцова
площадка, в УПИ (парцел) I, кв. 1, пл. № 8051,
състоящ се от: 4 открити танцувални площадки с
площ 540 кв. м, помещение за осветителна техника
с площ 16 кв. м, сутерен – клуб със застроена площ
135 кв. м и прилежаща площ, целият с площ 3000
кв. м, съгласно дадената виза от гл. архитект от
26.ІІІ.2007 г. за разрешаване проектиране на реконструкция на съществуваща сграда и организиране
на прилежащия терен за спортно-развлекателна
дейност класираният на първо място участник е
„Любенас“ – ЕООД, с адрес на управление Варна,
ул. Никола Михайловски 24, ет. 6, ап. 9, управлявано
и представлявано от Преслава Ангелова Димитрова.
II. В съответствие с резултатите от проведената
открита процедура конкретизира следните условия на концесията и правата и задълженията на
страните в съответствие с офертата на участника,
предложен за концесионер, които не са определени
или са определени в граници с Решение № 24-14 от
28.VІІ.2009 г. на общинския съвет за откриване на
процедурата за предоставяне на концесия, както
следва:
1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на
концесионния договор – дължи се при условията
на т. 9.2 от Решение № 24-14 от 28.VІІ.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Добрич, т.е.:
Гаранцията за изпълнение на другите задължения на концесионера по договора е в размер на
едно годишно концесионно плащане. Внася се при
подписване на договора. Внесената гаранция за
участие в процедурата – депозит, се счита за задатък
към тази гаранция – 2300 лв. Един екземпляр от
платежното нареждане се представя в общината.
2. Размерът на минималното годишно концесионно плащане (ГКП) за срока на концесията – 2300 лв.,
се индексира (с натрупване) всяка година с индекса
на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
за първата година по договора – ГКП1 = освобождава се от заплащане, т.е. гратисен период;
за втората година по договора – ГКП2 = 2300 лв.;
за 3-тата година по договора – ГКП3 = ГКП2
+(ГКП2 × индекс на инфлация);
за 4-тата година по договора – ГКП4 = ГКП3
+(ГКП3 × индекс на инфлация);
……………………………………………………………………………………
за 20 -ата г од и на по дог овора – Г К П20 =
ГКП19+(ГКП19 × индекс на инфлация); гаранцията
по т. 9.2 от Решение № 24-14 от 28.VІІ.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Добрич (ако са изпълнявани
задълженията от страна на концесионера по време
на концесията).
3. Максимален гратисен период, през който
концесионерът се освобождава от извършването
на концесионно плащане – една година (първата
година по концесионния договор).
4. Ред за плащане на годишното концесионно
плащане – авансово плащане на 100% от годишното концесионно плащане, дължимо до 30 дни след
началото на всяка година по договора.
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5. Размер на вложените за реконструкция средства – 89 400 лв. без ДДС, разпределени, както следва:
за първата година от сключване на концесионния
договор – 80 000 лв. без ДДС;
за периода от 2-рата до 5-ата година от сключване на концесионния договор – 2000 лв. без ДДС;
за периода от 6-ата до 10-ата година от сключване на концесионния договор – 2000 лв. без ДДС;
за периода от 11-ата до 15-ата година от сключване на концесионния договор – 2000 лв. без ДДС;
за периода от 16-ата до 20-ата година от сключване на концесионния договор – 3400 лв. без ДДС.
6. Размер на вложените средства около обекта
на концесия – 15 000 лв. без ДДС, разпределени,
както следва:
за периода от първата до 5-ата година от сключване на концесионния договор – 3000 лв. без ДДС;
за периода от 6-ата до 10-ата година от сключване на концесионния договор – 1000 лв. без ДДС;
за периода от 11-ата до 15-ата година от сключване на концесионния договор – 2000 лв. без ДДС;
за периода от 16-ата до 20-ата година от сключване на концесионния договор – 9000 лв. без ДДС.
7. Разкрити работни места – общо 5.
III. Определя срок 3 месеца за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 ЗК.
IV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента по концесионния
договор с изключение на прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор влиза в сила от подписването му при условията, определени в него.
VI. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на
глава единадесета от Закона за концесиите.
VII. Възлага на кмета на община гр. Добрич
последващите съгласно закона действия по изпълнението на настоящите решения.
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Председател: Ив. Мандев

РЕШЕНИЕ № 28-10
от 30 ноември 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 8 ЗМСМ А ,
чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59 и 63 ЗК, Решение № 2413 от 28.VІІ.2009 г. за откриване на процедура за
предоставяне на концесия върху обект, публична
общинска собственост – масивна сграда – ученическа спортна школа, гр. Добрич, и протокол
№ 1 от 31.VІІ.2009 г., протокол № 2 от 2.Х.2009 г.
и протокол № 3 от 14.Х.2009 г. на комисия, назначена със Заповед № 917 от 30.VІІ.2009 г. и № 1171
от 29.ІХ.2009 г. на кмета на община гр. Добрич
за провеждане на процедурата за предоставяне на
концесия, Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
I. Определя класирания на първо място участник
„Изида“ – ООД, ЕИК 834009551, адрес на управление гр. Добрич, ул. А. Стоянов 2, управлявано от
Младен Димитров Матеев, с 40 точки за концесионер на обект: масивна сграда, публична общинска
собственост – ученическа спортна школа, с площ
1082 кв. м, гр. Добрич:

ВЕСТНИК
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нов идентификатор: сграда с идентификатор
72624.626.4602.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15
от 12.V.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
стар идентификатор: сградата се намира в УПИ,
(парц.) І, кв. 810 по ПУП – ПРЗ, на ЦГЧ, ул. Ген.
Колев, гр. Добрич.
Имотът е актуван с АОС № 1019 от 3.VІ.1999 г.,
вписан под № 200, том Х Х Х ХII, вх. регистър
№ 17471 от 23.ХІ.2005 г., нот. дело 9483.
Тази концесия е право на експлоатация върху
обект: масивна сграда, публична общинска собственост – ученическа спортна школа, и извършване на
услуга от обществен интерес: услуги по поддържане
и експлоатация на спортни обекти и съоръжения и
услуги в областта на физическата култура и спорта,
предоставено от концедент на търговец концесионер,
срещу задължението на концесионера да управлява
и поддържа обекта на концесията и да управлява
услугата на свой риск.
Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от обществен интерес на риск на
концесионера, като възнаграждението се състои в
правото на концесионера да експлоатира услугата.
Концесията за услуга включва и извършване на
частични строителни и монтажни работи, тъй като
е налице необходимост от частична реконструкция,
частична рехабилитация или ремонт на обекта на
концесията.
II. В съответствие с резултатите от проведената
открита процедура конкретизира следните условия на концесията и правата и задълженията на
страните в съответствие с офертата на участника,
предложен за концесионер, които не са определени
или са определени в граници с Решение № 24-13
от 28.VІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Добрич,
за откриване на процедурата за предоставяне на
концесия, както следва:
1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на
концесионния договор – дължи се при условията
на т. 8.2 от Решение № 24-13 от 28.VІІ.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Добрич, т. е.:
Гаранцията за изпълнение на другите задължения на концесионера по договора е в размер 100 %
от годишното концесионно плащане – 4300 лв.,
внесена като гаранция за участие в процедурата.
2. Размер на годишно концесионно плащане
(ГКП) за срока на концесията – 4300 лв., се индексира (с натрупване) всяка година с индекса на
инфлация, посочен от НСИ, както следва:
за първата година по договора – ГКП1 = освобождава се от заплащане, т.е. гратисен период;
за втората година по договора – ГКП2 = 4300 лв.;
за 3-тата година по договора – ГКП3 = ГКП2
+(ГКП2 × индекс на инфлация);
за 4-тата година по договора – ГКП4 = ГКП3
+(ГКП3 × индекс на инфлация);
……………………………………………………………………………………
за 20 -ата г од и на по дог овора – Г К П 20 =
ГКП19+(ГКП19 × индекс на инфлация); гаранцията по т. 8.2 от Решение № 24-13 от 28.VІІ.2009 г.
(ако са изпълнявани задълженията от страна на
концесионера по време на концесията).
3. Максимален гратисен период, през който
концесионерът се освобождава от извършването
на концесионно плащане – една година (първата
година по концесионния договор).
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4. Ред за плащане на годишното концесионно
плащане – авансово плащане на 100 % от годишното концесионно плащане, дължимо до 30 дни след
началото на всяка година по договора.
5. Да инвестира в обекта на концесия не по-малко
от 450 000 лв. без ДДС по ремонт, реконструкция
и модернизация на сградата, разпределени, както
следва:
в срок до края на втората година от сключване
на концесионния договор не по-малко от 150 000 лв.
без ДДС,
до края на 3-тата година от сключване на концесионния договор не по-малко от 100 000 лв. без ДДС,
до края на 5-ата година от сключване на концесионния договор не по-малко от 100 000 лв. без ДДС,
и до края на 20-ата година от сключване на
концесионния договор не по-малко от 100 000 лв.
без ДДС.
6. Да разкрие поне 3 работни места в срок до
една година от сключване на концесионния договор
и ги запази за срока на концесията.
7. Условията на концесията, правата и задълженията на страните са определени конкретно с
решение на Общинския съвет – гр. Добрич, № 2413 от 28.VІІ.2009 г. за откриване на процедурата за
предоставяне на концесия.
III. Определя срок 3 месеца за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 ЗК.
IV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента по концесионния
договор с изключение на прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор влиза в сила от
подписване му при условията, определени в него.
VI. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му „Държавен вестник“ по реда на
глава единадесета от Закона за концесиите.
VII. Възлага на кмета на община гр. Добрич
последващите съгласно закона действия по изпълнението на настоящото решение.
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РЕШЕНИЕ № 295
от 24 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
линейна инфраструктура, представляваща трасе на
въздушен електропровод 110 kV, засягащ следното
трасе: ПИ № 11.19, ПИ № 11.20, ПИ № 11.26, ПИ
№ 11.37, ПИ № 11.38, ПИ № 11.51, ПИ № 11.72, ПИ
№ 11.76, ПИ № 11.78, ПИ № 11.172, ПИ № 11.175,
ПИ № 13.154, ПИ № 14.2, ПИ № 14.5, ПИ № 14.6,
ПИ № 14.7, ПИ № 14.18, ПИ № 14.26, ПИ № 14.28,
ПИ № 14.32, ПИ № 14.33, ПИ № 15.1, ПИ № 15.13,
ПИ № 15.23, ПИ № 15.48, ПИ № 17.3, ПИ № 17.6,
ПИ № 17.8, ПИ № 17.11, ПИ № 18.1, ПИ № 18.13,
ПИ № 18.14, ПИ № 18.15, ПИ № 18.16, ПИ № 150.1,
ПИ № 150.4, за присъединяване на п/ст Тузлата
към електропроводната мрежа землище с. Топола.
Председател: Евг. Чобанов

БРОЙ 3

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 602
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2
и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на напорен водопровод за захранване на обект: автосалон, автосервиз,
склад, магазин и офиси, в УПИ 021003, 021004 – автосалон, автосервиз, магазин и офиси, в местността
Керезлика, землище гр. Карлово, преминаващо
през поземлен имот № 000109 – път в землище гр.
Карлово. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“,
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – гр. Пловдив.
Председател: Т. Стоев
24

ОБЩИНА КРИЧИМ
РЕШЕНИЕ № 175
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с решения № 1 и 2, взети с протокол № 13 от
28.Х.2009 г. на ОЕСУТ при община Кричим, Общинският съвет – гр. Кричим, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване
на гр. Кричим, област Пловдив, за УПИ ІІ – зеленина от кв. 70 по плана на гр. Кричим.
2. Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване
на гр. Кричим, област Пловдив, за част от кв. 116
по плана на гр. Кричим.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – гр. Пловдив.
Председател: А. Хаджиева
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Председател: Ив. Мандев

ОБЩИНА КАВАРНА
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ВЕСТНИК

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РД-659
от 22 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земите по § 4 ЗСПЗЗ на
Перник, местността Гайдарица, община Перник,
област Перник.
Областен управител: И. Петров
14035

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 452
от 30 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 127, ал. 6 и чл. 62а, ал. 3, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Перник, одобрява проекта за частично
изменение на териториален устройствен план за част
от кв. 39 по плана на с. Кладница, община Перник.
13989

Председател: Д. Митрев
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РЕШЕНИЕ № 453
от 30 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 127,
ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява
проекта за частично изменение на териториален
устройствен план за поземлени имоти № 018031,
018043 и 018044 по КВС на с. Кладница, като се
включват в строителните граници на селото и се
преотреждат за жилищна зона с малка височина,
плътност и интензивност на застрояване.
Председател: Д. Митрев
13990

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 450
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 2, т. 1 и чл. 28, ал. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 1, чл. 5, 6, 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и предвид изложените в предложение вх. № 09Х-433 от 23.XI.2009 г. фактически
основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
І. Отменя Решение № 379 от 15.Х.2009 г. и
отменя т. 1 и 3 на Решение № 245 от 22.V.2002 г.
ІІ. Открива процеду ра за приватизационна
продажбата на 2602 дяла, представляващи 100%
от капитала на „Бъдеще“ – ЕООД (наричано понататък за краткост „дружеството“), чрез публичен
търг с явно наддаване.
ІІІ. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството и обезпечаване на вземания с тях, както и сключване на
договори за придобиване на дялово участие, за наем,
за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения освен с разрешение на общинския съвет.
IV. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на 2602 дяла, представляващи
100% от капитала на „Бъдеще“ – ЕООД, Пловдив,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 1 502 000 лв. Сделката
е освободена от ДДС.
2. Начин на плащане – достигната на търга цена,
след приспадане на внесения депозит се заплаща в
левове по следния ред:
2.1. 50% от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор; остатъкът
от цената в размер 50% от покупната цена в срок
от една година – на две периодични вноски през
6 месеца, считано от сключване на приватизационния договор:
• първа вноска от 25% от покупната цена – в
срок до 6 месеца от сключването на договора;
•  втора вноска от 25% от покупната цена – в
срок до една година от сключването на договора.
2.2. Купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора.
2.3. Обезпечение на неизплатената част от цената на дружеството – банкова гаранция в полза
на община Пловдив, която се предоставя преди
сключването на договора.
3. Стъпка на наддаване – 75 000 лв.
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4. Депозит ът за у частие е парична вноска
225 300 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден включително от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация, състояща се от
правила за провеждане на търга, информационен
меморандум на дружеството и проект на договор за
приватизационна продажба, се закупува в офиса на
Пловдивската общинска агенция за приватизация
(ПОАП), ул. Железарска 1, стая № 2, до 16 ч. на
17-ия ден (включително) от обнародване на решението в „Държавен вестник“ след заплащане в
брой на 5000 лв., без включен ДДС, на посочения
адрес. При получаване на тръжната документация
представителят на съответния кандидат трябва да
представи документ за самоличност и документ
за актуално правно състояние на юридическото
лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и нотариално заверено пълномощно
за закупуване на документация и подписване на
декларацията за неразгласяване на информацията.
Документите по предходното изречение, които са
съставени на език, различен от българския, трябва
да бъдат придружени с превод на български език,
извършен от заклет преводач. Не се допуска до
участие в търга консорциум, създаден под формата
на гражданско дружество.
6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 16 ч. българско време на деня, предхождащ търга, в офиса на ПОАП, ул. Железарска
1, ет. 3.
7. Оглед на активите на дружеството – всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от ПОАП.
8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“,
в 10 ч. българско време, в офиса на ПОАП, ул.
Железарска 1, ет. 3.
9. Утвърждава тръжна документация за продажба
на 2602 дяла, представляващи 100% от капитала
на „Бъдеще“ – ЕООД, Пловдив, състояща се от
правила за провеждане на търга, информационен
меморандум, проект на договор за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа
изискуемите реквизити по чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите, включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 НТК с конкретни данни за
всяко едно от тях.
10. Всички срокове в решението се броят от деня,
следващ обнародването му в „Държавен вестник“,
и изтичат в последния посочен ден и час.
11. Възлага на изпълнителния директор на ПОАП
в комисията за провеждане на търга да включи
по един представител от ППГОС, определен от
ръководствата им.
12. Възлага на Пловдивската общинска агенция
за приватизация подготовката, организацията и
провеждането на търга.
13. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
13991

Председател: И. Илиев
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РЕШЕНИЕ № 451
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 и чл. 28, ал. 2 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 5, 6, 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата
за търговете и конкурсите и предвид изложените в
предложение вх. № 09Х-434 от 23.ХI.2009 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив,
реши:
І. Отменя Решение № 380 от 15.Х.2009 г.
ІІ. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване за продажбата
на 193 406 дяла по 10 лв. всеки един от тях, представляващи 100% от капитала на „Митнически
терминал“ – ЕООД, Пловдив.
ІІІ. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството и
обезпечаване на вземания с тях, както и сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение на
общинския съвет.
ІV. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на 193 406 дяла, по 10 лв.,
представляващи 100% от капитала на „Митнически
терминал“ – ЕООД, Пловдив.
1. Условия на търга:
1.1. Начална тръжна цена в размер 4 580 000 лв.
Сделката е освободена от ДДС.
1.2. Начин на плащане – достигната на търга
цена след приспадане на внесения депозит се заплаща в левове по следния ред:
1.2.1. 50% от цената – при сключване на приватизационния договор; остатъкът от цената в
размер 50% от покупната в срок 12 месеца – на
две периодични вноски през 6 месеца считано от
сключване на приватизационния договор:
• първа вноска от 25% от покупната цена – в
срок до 6 месеца от сключването на договора;
•  втора вноска от 25% от покупната цена – в
срок до 12 месеца от сключването на договора.
1.2.2. Купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора.
1.3. Обезпечение на неизплатената част от цената на дружеството – банкова гаранция в полза
на община Пловдив, която се предоставя преди
сключването на договора.
1.4. Купувачът се задължава да изплати задълженията към община Пловдив в срок 3 месеца от
датата на сключване на приватизационния договор.
2. Стъпка на наддаване – 230 000 лв.
3. Депозитът за участие в търга е парична вноска
в размер 685 000 лв., който трябва да е постъпил
в левове по банковата сметка на ПОАП, посочена
в тръжната документация, в срок до 17-ия ден
(включително) от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжната документация, състояща се от
правила за провеждане на търга, информационен
меморандум на дружеството и проект на договор
за приватизационна продажба, се закупува в офиса
на Пловдивската общинска агенция за приватизация (ПОАП), ул. Железарска 1, стая № 2 до 16 ч.
на 17-ия ден (включително) от обнародване на решението в „Държавен вестник“ след заплащане в
брой на 8000 лв., без включен ДДС, на посочения
адрес. При получаване на тръжната документация
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представителят на съответния кандидат трябва да
представи документ за самоличност и документ
за актуално правно състояние на юридическото
лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и нотариално заверено пълномощно
за закупуване на документация и подписване на
декларацията за неразгласяване на информацията.
Документите по предходното изречение, които са
съставени на език, различен от българския, трябва
да бъдат придружени с превод на български език,
извършен от заклет преводач. Не се допуска до
участие в търга консорциум, създаден под формата
на гражданско дружество.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 16 ч. българско време на деня, предхождащ търга, в офиса на ПОАП, ул. Железарска
1, ет. 3.
6. Оглед на активите на дружеството – всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от ПОАП.
7. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“,
от 14,30 ч. българско време в офиса на ПОАП, ул.
Железарска 1, ет. 3.
8. Утвърждава тръжна документация за продажба
на продажба на 193 406 дяла, представляващи 100%
от капитала на „Митнически терминал“ – ЕООД,
Пловдив, състояща се от правила за провеждане
на търга, информационен меморандум, проект на
договор за приватизационна продажба. Тръжната
документация съдържа изискуемите реквизити
по чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 НТК
с конкретни данни за всяко едно от тях.
9. Всички срокове в решението се броят от деня,
следващ обнародването в „Държавен вестник“, и
изтичат в последния посочен ден и час.
10. Възлага на изпълнителния директор на ПОАП
в комисията за провеждане на търга да включи
по един представител от ППГОС, определен от
ръководствата им.
11. Възлага на Пловдивската общинска агенция
за приватизация подготовката, организацията и
провеждането на търга.
12. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
13992

Председател: И. Илиев

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 386
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1, чл. 59 и 63 от Закона за концесиите във
връзка с чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 357 от
10.ІХ.2009 г. , протокол по чл. 48, ал. 2 от Закона
за концесиите на комисията, назначена със Заповед
№ 904 от 26.ІХ.2009 г. на кмета на общината, от
9.ХІ.2009 г. и доклада на кмета на община Попово
Общинският съвет – гр. Попово, реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. Определя за концесионер на общински нежилищен имот, частна общинска собственост „Кооперативен пазар“ – Попово, ул. Димитър Благоев,
представляващ дворно място с площ 3750 кв. м, кв.
102, парцел I, кадастрален № 1636, по регулационния
план на гр. Попово, заедно с построените в него 6
бр. павилиони – общинска собственост (павилион
№ 13Г, 13И, 13Й, 13Р, 13Й и 13Ю), участника „ДК
маркет“ – ЕООД, гр. Попово, ж. к. Младост 119,
вх. В, ет. 2, ап. 5, представлявано от Найден Маринов Данев – 94 точки.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията
на концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Еднократно концесионно възнагра ж дение – 3000 лв. без ДДС, дължимо в 30-дневен срок
от влизането в сила на концесионния договор.
2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното
плащане е парична гаранция 1000 лв. Гаранцията/
депозитът за участие в размер 1000 лв. се трансформира в такава парична гаранция.
2.3. Годишно концесионно възнаграждение в
размер 3350 лв., без ДДС, се внася авансово в срок
до 31 март на календарната година и се индексира
всяка година с индекса на инфлация, посочен от
НСИ, след изтичане на гратисния период 3 години.
2.4. Гратисен период, през който концесионерът
се освобождава от извършването на концесионно
плащане с изключение на еднократното концесионно
плащане – 3 години.
2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат
за изготвяне на актуален проект за покриване на
част от пазара (1120 кв. м), подмяна на тротоарната
настилка (1732 кв. м) и подмяна на търговското оборудване (срок за представяне на проекта и размера
на инвестициите по видове дейности шест месеца
след подписването на договора), както и последващо
извършване на строителните и монтажните работи
в срок две години от подписването на договора,
общо 500 000 лв.
2.6. Размер на инвестициите в инфраструктурата
около обекта 30 000 лв. за изграждане на паркинг
с 20 паркоместа за леки автомобили на юг между
пазара и реката и асфалтиране на улицата южно
от пазара в срок до 2015 г.
2.7. Такса за предлаганата услуга наем на маса за
ден – 3 лв., за седмица – 15 лв., за месец – 80 лв.,
и за година – 720 лв.
2.8. Разкриване на работни места – 5 бр.
2.9. При съдействие от страна на общината за
предоставяне на право на строеж в североизточната
част на пазара в размер 150 – 200 кв. м да изгради
обект от помещения за магазини в срок до 2015 г.
2.10. Срокът на концесията е 35 години.
3. Определя срок един месец за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 ЗК.
4. Определя кмета на общината за орган, който да:
4.1. сключи концесионния договор с участника, определен за концесионер по т. 1 – „ДК маркет“ – ЕООД, представлявано от Найден Маринов
Данев;
4.2. представлява концедента по концесионния
договор с изключение на прекратяването му;
4.3. организира контрола по изпълнение на
концесионния договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от подписването му при условията, определени в него.
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6. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по
реда на глава единадесета от Закона за концесиите
пред Комисията за защита на конкуренцията.
13993

Председател: Тр. Трифонов

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1089
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, протокол № 30 на ПК по „Устройство
на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява ПУП – парцеларен план на обект „Довеждащ колектор и пречиствателно съоръжение“ – с.
Продановци, община Самоков.
13897

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1134
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 9 ЗУТ, протокол № 31 на ПК по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – паркоустройство и благоустройство
на крайречна градска зона гр. Самоков – първи
етап, в УПИ ІХ, кв. 287, и УПИ І – „За парк“,
кв. 33 (по КК съответно ПИ № 65231.908.2 и ПИ
№ 65231.904.413) по плана на гр. Самоков.
51

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 757
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 2 ЗПСК, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите, в съответствие с Решение
№ 641 от 25.VІ.2009 г., прот. № 39 на Общинския
съвет – гр. Свищов, във връзка със Заповед № СА
03-03-27 от 20.ХІ.2009 г. на областния управител
на област Велико Търново Общинският съвет –
гр. Свищов, реши:
1. Отменя свое решение № 736 от 28.Х.2009 г.,
прот. № 45 на Общинския съвет–гр. Свищов.
2. Приема правния анализ, информационния
меморандум, експертната оценка и конкурсната
документация за обект: недвижим имот в урбанизирана територия на гр. Свищов, ул. Петър Ангелов 32, разположен на ет. 1 на поликлиничната
част в блок 1 (масивна, монолитна сграда, строена
1977 г.), с идентификатор 65766.702.4204.2.39, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.ІІ.2009 г. на
АГКК – София, представляващ помещение № 31
(фоайе) със ЗП – 17,37 кв. м и 8,65 кв. м от общите
части на сградата и отстъпеното право на строеж,
актуван с акт за общинска собственост № 1850 от
11.VІ.2009 г.
3. Да се проведе публично оповестен конкурс на
един етап за обекта по т. 2 при следните условия:
а) минимална конкурсна цена – 6400 лв. без
ДДС;

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

б) депозитна вноска за участие в конкурса в
размер 50% от началната обявена цена на обекта,
платена до 17 ч. на предхождащия конкурса работен
ден, внесена по IBAN сметка на Община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF на
„Общинска банка“ – АД, Финансов център Свищов;
в) достигнатата продажна цена на обекта се облага
с ДДС и се заплаща в 7-дневен срок от сключване на
договора по IBAN сметка BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център Свищов;
г) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
4. Одобрява критерии за провеждане на конкурса, както следва:
4.1. финансова оценка на офертата;
4.2. оценка на броя на обслужваните пациенти;
4.3. оценка на броя на работните места;
4.4. добросъвестен ползвател на община Свищов.
5. Определя дата на провеждане на конкурса
16.ІІІ.2010 г. от 14 ч. в зала № 18 на общината.
6. Утвърждава конкурсната документация и
договора за приватизация за обекта и определя
такса за закупуване от 100 лв. с ДДС.
7. Конкурсната документация за обекта се получава до 17 ч. на 15-ия ден след обнародване на
решението в „Държавен вестник“ от Информационен център на община Свищов срещу квитанция
за внесени 100 лева с ДДС. Физическите лица
закупуват документацията лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние и
документ за самоличност, ако закупуват лично, или
пълномощно, издадено от управителя (директора),
което да е нотариално заверено, ако закупуват чрез
пълномощник.
8. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия конкурса работен ден, в рамките на
който срок лицата, закупили конкурсната документация, могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса.
9. Крайният срок за подаване на офертите в
съответствие с изискванията на конкурсната документация е до 17 ч. на предхождащия конкурса
работен ден. Офертите се представят в запечатан
непрозрачен плик.
10. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
конкурса, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
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Председател: М. Манолов

РЕШЕНИЕ № 758
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 2 ЗПСК, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите, в съответствие с Решение
№ 638 от 25.VІ.2009 г., прот. № 39 на Общинския
съвет – гр. Свищов, във връзка със заповед № СА
03-03-28 от 20.ХІ.2009 г. на Областния управител
на област Велико Търново Общинският съвет –
гр. Свищов, реши:
1. Отменя Решение № 737 от 28.Х.2009 г., прот.
№ 45 на Общинския съвет – гр. Свищов.
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2. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка и конкурсната
документация за обект: недвижими имоти в урбанизирана територия на гр. Свищов, ул. Петър Ангелов
32, разположени в сутерена на поликлиничната част
на блок 1 и 2 (масивна, монолитна сграда, строена 1977 г.), с идентификатор 65766.702.4204.2.118,
65766.702.4204.2.119, 65766.702.4204.2.120, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.ІІ.2009 г. на
АГКК – София, представляващи кабинети № 11,
№ 11б и № 11в, със ЗП – 22,79 кв. м и 11,35 кв. м
от общите части на сградата и отстъпеното право
на строеж, актуван с акт за общинска собственост
№ 1839 от 10.VІ.2009 г.
3. Да се проведе публично оповестен конкурс на
един етап за обекта по т. 2 при следните условия:
а) минимална конкурсна цена – 6900 лв. без ДДС;
б) депозитна вноска за участие в конкурса в
размер 50% от началната обявена цена на обекта,
платена до 17 ч. на предхождащия конкурса работен
ден, внесена по IBAN сметка на община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF на
„Общинска банка“ – АД, Финансов център Свищов;
в) достигнатата продажна цена на обекта се облага
с ДДС и се заплаща в 7-дневен срок от сключване на
договора по IBAN сметка BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център Свищов;
г) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
4. Одобрява критерии за провеждане на конкурса, както следва:
4.1. финансова оценка на офертата;
4.2. оценка на броя на обслужваните пациенти;
4.3. оценка на броя на работните места;
4.4. добросъвестен ползвател на Община Свищов.
5. Определя дата на провеждане на конкурса
16.ІІІ.2010 г. от 14,30 ч. в зала № 18 на общината.
6. Утвърждава конкурсната документация и
договора за приватизация за обекта и определя
такса за закупуване от 100 лв. с ДДС.
7. Конкурсната документация за обекта се получава до 17 ч. на 15-ия ден след обнародване на
решението в „Държавен вестник“ от Информационен център на община Свищов срещу квитанция за
внесени 100 лв. с ДДС. Физическите лица закупуват
документацията лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние и документ
за самоличност, ако закупуват лично, или пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупуват чрез
пълномощник.
8. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия конкурса работен ден, в рамките на
който срок лицата, закупили конкурсната документация, могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса.
9. Крайният срок за подаване на офертите в
съответствие с изискванията на конкурсната документация е до 17 ч. на предхождащия конкурса
работен ден. Офертите се представят в запечатан
непрозрачен плик.
10. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
конкурса, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
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Председател: М. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 759
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 2 ЗПСК, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите, в съответствие с Решение
№ 639 от 25.VІ.2009 г., прот. № 39 на Общинския
съвет – гр. Свищов, във връзка със Заповед № СА
03-03-29 от 20.ХІ.2009 г. на Областния управител
на област Велико Търново Общинският съвет –
гр. Свищов, реши:
1. Отменя свое Решение № 738 от 28.Х.2009 г.,
прот. № 45 на Общинския съвет – гр. Свищов.
2. Приема правния анализ, информационния
меморандум, експертната оценка и конкурсната
документация за обект: недвижим имот в урбанизирана територия на гр. Свищов, ул. Петър Ангелов
32, разположен в сутерена на поликлиничната част
на блок 1 и 2 (масивна, монолитна сграда, строена
1977 г.), с идентификатор 65766.702.4204.2.121 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.ІІ.2009 г. на
АГКК – София, представляващ помещение № 12
(кабинет) със ЗП 57,89 кв. м и 28,84 кв. м от общите
части на сградата и отстъпеното право на строеж,
актуван с акт за общинска собственост № 1838 от
10.VІ.2009 г.
3. Да се проведе публично оповестен конкурс на
един етап за обекта по т. 2 при следните условия:
а) минимална конкурсна цена – 21 400 лв. без
ДДС;
б) депозитна вноска за участие в конкурса в
размер 50% от началната обявена цена на обекта,
платена до 17 ч. на предхождащия конкурса работен
ден, внесена по IBAN сметка на Община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF на
„Общинска банка“ – АД, Финансов център Свищов;
в) достигнатата продажна цена на обекта се облага
с ДДС и се заплаща в 7-дневен срок от сключване на
договора по IBAN сметка BG54SOMB91303236682290,
BIC код SOMBBGSF на „Общинска банка“ – АД,
Финансов център Свищов;
г) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.
4. Одобрява критерии за провеждане на конкурса
както следва:
4.1. финансова оценка на офертата;
4.2. оценка на броя на обслужваните пациенти;
4.3. оценка на броя на работните места;
4.4. добросъвестен ползвател на община Свищов.
5. Определя дата на провеждане на конкурса
16.ІІІ.2010 г. от 15 ч. в зала № 18 на общината.
6. Утвърждава конкурсната документация и
договора за приватизация за обекта и определя
такса за закупуване от 100 лв. с ДДС.
7. Конкурсната документация за обекта се получава до 17 ч. на 15-ия ден след обнародване на
решението в „Държавен вестник“ от Информационен център на община Свищов срещу квитанция за
внесени 100 лв. с ДДС. Физическите лица закупуват
документацията лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние и документ
за самоличност, ако закупуват лично, или пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупуват чрез
пълномощник.
8. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

предхождащия конкурса работен ден, в рамките на
който срок лицата, закупили конкурсната документация, могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса.
9. Крайният срок за подаване на офертите в
съответствие с изискванията на конкурсната документация е до 17 ч. на предхождащия конкурса
работен ден. Офертите се представят в запечатан
непрозрачен плик.
10. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
конкурса, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
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Председател: М. Манолов

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 354
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 127,
ал. 6 ЗУТ и докладна записка на кмета на общината
Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
1. Одобрява общ устройствен план на курортно-туристическо ядро „Момчиловци“ и план за
улична регулация – „Момина вода“ в землището
на с. Момчиловци.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия по отношение на
проекта съгласно ЗУТ.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решенията.
10

Председател: Ив. Апостолов

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 782
от 24 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в обхват на
УПИ I „За индивидуално жилищно строителство“
в кв. 52 (нов идентификатор 67800.502.405) по плана на Созопол. С проекта се обособяват: улична
регулация на улица с о.т. 906-918-907-922-923-924925-926-927-928-929-930-931 – с ширина 8 м (5 м
ширина на уличното платно и тротоари двустранно
по 1,50 м), улична регулация на улица с о.т. 918919-920-921 – с ширина 6,50 м (4,50 м ширина на
уличното платно и тротоари двустранно по 1 м);
нов кв. № 52А по плана на Созопол, в който се
обособяват нови УПИ I общ, II общ, III общ, IV
общ, V общ, VI общ, VII общ, VIII общ, IX общ,
Х общ, XI общ, XII общ, XIII общ, XIV общ, XV
„За трафопост“, XVI общ и XVII общ, като в тях
се ситуират застроителни обеми за изграждане на
жилищни сгради при следните градоустройствени
показатели; за частта от имотите, попадаща в зона
„А“ – плътност на застрояване 20%, Нмак.=7,00 м,
Кинт. – 0,5, мин. озеленена площ 70%; за частта
от имотите, попадаща в зона „Б“ – плътност на
застрояване 50%, Нмак. = 7,00 м, Кинт. – 1,5, мин.
озеленена площ 40% по корекции, нанесени в зелен цвят, при спазване на посочените специфични
правила и норми за прилагане на ПУП; нов кв. 52
по плана на Созопол, в който се обособяват нови
УПИ I общ, XI общ, XII общ, XIII „За озеленяване“
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и VII „За озеленяване“, като в обособените нови
УПИ I общ, XI общ и XII общ, в кв. 52 се ситуират
застроителни обеми за изграждане на жилищни
сгради при плътност на застрояване 50%, Нмак.
= 7,00 м, Кинт. – 1,5, мин. озеленена площ 40%
по корекции, нанасени в зелен цвят, при спазване
на посочените специфични правила и норми за
прилагане на ПУП. На основание чл. 215 ЗУТ в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община
Созопол до Административния съд – Бургас.
49

Председател: Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 783
от 24 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Созопол, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в обхват на
УПИ I „За индивидуално жилищно строителство и
КОО“ в кв. 53 (нов идентификатоар 67800.502.404)
по плана на Созопол. С проекта се обособяват:
улична регулация на улица с о.т. 932-933 с ширина
9 м; нов квартал № 53А по плана на Созопол, в
който се обособявят нови УПИ I общ, II общ, III
общ, IV общ, V общ и VI общ и в тях се ситуират
застроителни обеми за изграждане на жилищни
сгради, при следните градоустройствени показатели – плътност на застрояване 20%, Н мак. = 7,00 м,
Кинт = 0,5, мин. озеленена площ 70%, при спазване
на посочените специфични правила и норми за
прилагане на ПУП; нов квартал № 53 по плана на
Созопол, в който се обособяват нови УПИ XLIX
общ, L общ, LI общ, LII общ, LIII общ, LIV общ,
LV общ, LVI общ, LVII общ, LVIII общ, LIX общ,
LX общ и в тях се ситуират застроителни обеми за
изграждане на жилищни сгради, при следните градоустройствени показатели – за частта от имотите,
попадаща в зона „А“ – плътност на застрояване
20%, Н мак. = 7,00 м, Кинт = 0,5, мин. озеленена площ 70%; за частта от имотите, попадаща в
зона „Б“ – плътност на застрояване 50%, Н мак.
= 7,00 м, Кинт. = 1,5, мин. озеленена площ 40%
по корекции, нанесени в зелен цвят, при спазване
на посочените специфични правила и норми за
прилагане на ПУП.
50

Председател: Кр. Германова

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 626
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, протоколно решение № 28 от 25.XI.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Сунгурларе, нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост
в община Сунгурларе, област Бургас, както следва:
1.1. недвижим имот, представляващ нежилищен
имот – дворно място с площ 4770 кв. м, съставляващо УПИ IV-894, кв. 7 по ПУП на с. Камчия, община
Сунгурларе, област Бургас, заедно с построените
в него 2 двуетажани стопански сгради, всяка със
застроена площ 195 кв. м, навес с площ 36 кв. м,
едноетажна стопанска сграда със ЗП 138 кв. м,
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едноетажна стопанска сграда със ЗП 72 кв. м и
едноетажна стопанска сграда със ЗП 180 кв. м, при
граници на имота: север – УПИ III за озеленяване,
изток – улица, юг – УПИ V-47 и УПИ VI-47, 48,
и запад – улица и УПИ VII, за детска градина, с
начална тръжна цена 24 283 лв.
1.2. недвижим имот, представляващ жилищен
имот – дворно място, с площ 1082 кв. м, съставляващо УПИ I-общ, кв. 2 по ПУП на с. Камчия,
община Сунгурларе, област Бургас, при граници:
север – регулация, изток – УПИ II-общ, юг – улица, и запад – регулация, с начална тръжна цена
2272 лв.;
1.3. недвижим имот, представляващ жилищен
имот – дворно място, с площ 685 кв. м, съставляващо УПИ II-общ, кв. 2 по ПУП на с. Камчия,
община Сунгурларе, област Бургас, при граници:
север – регулация, изток – УПИ III-9, юг – улица, и
запад – УПИ I-общ, с начална тръжна цена 1438 лв.;
1.4. недвижим имот, представляващ нежилищен
имот – дворно място, с площ 705 кв. м, съставляващо
УПИ II за обществено обслужване, кв. 11 по ПУП
на с. Чубра, община Сунгурларе, област Бургас, при
граници: север – УПИ I – за училище и детска градина, изток – УПИ I – за училище и детска градина,
юг – улица, и запад – УПИ III – за обществено
обслужване, с начална тръжна цена 4512 лв.;
1.5. недвижим имот, представляващ жилищен
имот – дворно място, с площ 1039 кв. м, съставляващо имот № 501.31 по кадастрален план на
с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас,
при граници: север – имот № 501.1 – стопански
двор, изток – имот № 501.50 01 – път II к лас,
юг – имот № 501.5015 – улица, и запад – имот
№ 501.30 – насл. на Пенка Чанева Топалова, с
начална тръжна цена 5195 лв.
2. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща: заявление, декларации – 3 бр., проектодоговор,
копие от скица, копие от акт за собственост, копие
от лицензирана оценка и копие от заповедта за
продажба.
3. Определям цена на един комплект тръжни
документи 30 лв., които се заплащат в касата на
общината и се получават в стая № 6 (над партер),
ет. 1 на общината.
4. Депозитнта вноска за участие в търговете е 10%
от началната тръжна цена на съответните обекти и
се внася в касата на общината или по банков път
по сметка № BG 42 UNCR 7630 3300 0004 97, BIC
код за „УниКредит Булбанк”: UNCRBGSF.
5. Оглед на имотите – предмет на търга, се
извършва всеки работен ден с представител от съответното кметство или кметско наместничество
след закупуване на тръжна документация.
6. Търговете да се проведат от 14 ч. на 15-ия
ден от обнародването в „Държавен вестник“ на
заповедта в заседателната зала на общината (над
партер), ет. 1, по реда на обявените имоти.
7. При явяване на един кандидат или неявяване на
кандидати повторен търг ще се проведе при същите
условия от 14 ч. на 22-ия ден от обнародването в
„Държавен вестник“.
8. Тръжната документация и заявления за участие
в търга се приемат до 17 ч. на 13-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството
на община Сунгурларе, партерен етаж.
9. Собствеността върху предмета на търговете
се прехвърля след окончателното заплащане на
предложената цена, данък прехвърляне – съгласно
чл. 35, ал. 2 НОРМДТ на община Сунгурларе, 2%
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режийни разноски и стойността на разходите, направени от общината за изготвянето на оценките,
платими в едномесечен срок от влизане в сила
на заповедта на кмета на общината, с която са
определени участниците за спечелили търговете.
56

Кмет: Г. Кенов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 322
от 19 декември 2009 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, за кадастрални райони № 73626.525,
№ 73626.526, № 73626.527 и № 73626.529 в землището
на гр. Търговище, с. Разбойна, област Търговище.
Плановете са изложени в Центъра за административно обслужване на граждани в община
Търговище.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните чрез областния управител на област Търговище пред Административния съд – Търговище,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
13994

Областен управител: М. Стайков

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХХІХ-18
от 19 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ямбол,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на трасе на електропроводна линия
СН 20 КV от ПИ 87374.56.84 по кадастралната карта
на гр. Ямбол до ел. подстанция „Ямбол“.
Заинтересу ваните лица могат да обжа лват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
14018

Председател: Г. Миланов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 424
от 10 декември 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
ел. провод 20 kV за присъединяване на ВЕИ – фотоволтаична централа в поземлен имот № 010073
през поземлен имот № 000008 по КВС на землище
с. Каравелово.
13899

Председател: Стр. Колев
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РЕШЕНИЕ № 425
от 10 декември 2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол,
одобрява проект за подробен устройствен план
(план за регулация и застрояване) на поземлен
имот № 010059 в землището на с. Кабиле.
Председател: Стр. Колев
13898
2. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.12.2009 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството и
бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
К. Христов

Хил. лв.
4144152
1908991
19213988
25267131
8049100
4897212
7150724
385011
4785084
25267131

Гл. счетоводител
на БНБ:
В. Пауновска

Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.12.2009 г.
Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството на
Република България
Капиталови инвестиции и квота в
МВФ
Дълготрайни материални и нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи:
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
Д. Костов
73

Хил. лв.
28141
0
1399981
207627
7445
4785084
6428278
0
2594546
11018
2605564
20000
3328894
473820
3822714
6428278

Гл. счетоводител
на БНБ:
В. Пауновска
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62. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на гр. Полски Тръмбеш, община
Полски Тръмбеш, които са в Службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени искания и възражения
по тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново.
14037
63. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Сливен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на гр. Нова Загора, община
Нова Загора. Кадастралната карта и кадастралните
регистри са в Службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени искания и възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.
14038
64. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землището на с. Кокаляне, район „Панчарево“,
и за територията на район „Люлин“ при граници:
район „Банкя“, Софийска област, район „Връбница“, бул. Сливница, ул. Околовръстен път и район
„Овча купел“. Кадастралната карта и кадастралният
регистър на недвижимите имоти са в Службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – София.
14039
65. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землището на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, които са в Службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени искания и възражения
по тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Шумен.
14040
6. – Община Попово на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през 2009 г. от проведени публични
търгове с явно наддаване и публично оповестени
конкурси са извършени продажби по реда на чл. 32,
ал. 3, т. 1 и 2 ЗПСК на следните нежилищни обекти – общинска собственост: 1. магазин – Попово,
бул. България 96, на ЕТ „Кънчо Кънчев – 123“, на
цена 49 900 лв., платени изцяло; 2. автоспирка – с.
Ломци, община Попово, на ЕТ „Корона – 93 – Илия
Бански“, на цена 5450 лв., платени изц яло; 3.
УПИ-IX, кв. 20 – с. Звезда, община Попово, на
Биляна Стефанова Костадинова, на цена 2645 лв.,
платени изцяло; 4. ресторант „Байкал“ – Попово,
на „Попгруп“ – ООД, Попово, на цена 64 500 лв.,
платени изцяло; поети инвестиции 500 000 лв. за
срок 2 г. и разкриване на 10 работни места; 5. хижа
„Незабравка“ – с. Долец, община Попово, на „Девня
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трейд“ – ООД, Варна, на цена 60 000 лв., платени
изцяло; поети инвестиции 500 700 лв. за срок 2 г.
и разкриване на 10 работни места.
30
3. – Община с. Хитрино, област Шумен, на
основание чл. 30 ЗПСК обявява, че за периода
1.VIII.2008 – 31.XII.2009 г. са извършени продажби
по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти,
както следва: масивна едноетажна сграда – фурна
със ЗП 91 кв. м с идентификатор 30421.30.110.1 по
кадастралната карта на с. Звегор, изградена в имот
с идентификатор 30421.30.110, съответстващ на УПИ
IX – за фурна в кв. 13 по РП на с. Звегор, с административен адрес ул. Марица 18, чрез търг с явно
наддаване на ЗК „Сила – 95“ – с. Звегор, с адрес
на управление с. Звегор, ул. Младост 1, управител
Азиз Илияз Садула, за 7300 лв., изплатени изцяло.
13892
30. – Община Асеновград обявява на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане
на „Въздушна кабелна мрежа за пренос на данни
и електронни съобщения“ на територията на с.
Тополово, община Асеновград, област Пловдив.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
52
11. – Община Болярово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани,
че със Заповед № РД-5-555 от 17.ХІІ.2009 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на ПИ 000651 по КВС
на землището на гр. Болярово за изграждане на
историко-мемориа лен комплекс „Христи янск и
кръст“. Заинтересуваните на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ могат да обжалват одобрения ПУП – ПРЗ
в 30-дневен срок от датата на обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ пред общинската
администрация.
14021
6. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните собственици, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ от 9.VII.2009 г. е изменен и допълнен
планът на новообразуваните имоти в зони по § 4
ЗСПЗЗ в землище кв. Банево, Бургас, одобрен със
Заповед № РД-09-75 от 28.II.2005 г. на областния
управител на област Бургас, за следните поземлени
имоти: ПИ 503.994 и ПИ 503.995 в с.о. „Острица 1“,
както е изменен и допълнен планът на новообразуваните имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ в землище кв.
Банево, Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-37
от 17.II.2006 г. на областния управител на област
Бургас, за следните поземлени имоти: ПИ 501.927
и ПИ 501.990 в с.о. „Острица 2“, както е изменен
и допълнен планът на новообразуваните имоти в
зона по § 4 ЗСПЗЗ в землище кв. Банево, Бургас,
одобрен със Заповед № РД-09-38 от 17.II.2006 г. на
областния управител на област Бургас, за следния
поземлен имот: ПИ 504.7 в м. Погребите. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните
могат да направят писмени искания и възражения
по проектите и придружаващата ги документация
до кмета на общината в едномечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
14019

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

5. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен план на новообразуваните имоти за земите, предоставени на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
за селищно образувание „Каптажа“ в землището
на с. Изворище, община Бургас, който е изложен в
техническата служба в гр. Българово. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
плана до кмета на община Бургас в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
14020
71. – Община Варна на основание § 4к, ал. 7
ЗСПЗЗ във връзка с чл. 48, ал. 1 ГПК съобщава
на: Валентина Величкова Атанасова и Николай
Аврамов Атанасов, че е издадена Заповед № 0105
от 25.II.2005 г. на зам.-кмета на община Варна, с
която се възстановява правото на собственост върху имот с идентификационен № 2066 в КР 549 по
ПНИ на м. Прибой, землище кв. Галата, община
Варна; Валентина Величкова Атанасова и Николай
Аврамов Атанасов, че е издадена Заповед № 0106
от 25.II.2005 г. на зам.-кмета на община Варна, с
която се възстановява правото на собственост върху имот с идентификационен № 1118 в КР 549 по
ПНИ на м. Прибой, землище кв. Галата, община
Варна; Валентина Величкова Атанасова и Николай
Аврамов Атанасов, че е издадена Заповед № 0107
от 25.II.2005 г. на зам.-кмета на община Варна, с
която се възстановява правото на собственост върху
имот с идентификационен № 2067 в КР 549 по ПНИ
на м. Прибой, землище кв. Галата, община Варна;
Кирил Недялков Кателиев, че е издадена Заповед
№ 0226 от 31.Х.2007 г. на зам.-кмета на община
Варна, с която се одобрява оценката на част от
имот № 680, КР 501 по ПНИ на м. Ментеше – с.о.,
землище кв. Владиславово, община Варна; Стоян
Георгиев Синев, че е издадена Заповед № 0238 от
16.XI.2007 г. на зам.-кмета на община Варна, с която
се одобрява оценката на част от имот № 482, КР
501 по ПНИ на м. Ментеше – с.о., землище кв. Владиславово, община Варна. Заповедите могат да се
обжалват в 14-дневен срок пред Административния
съд – Варна, по реда на АПК.
13896
116. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – план за застрояване и план-схеми: електрическа, за водоснабдяване и канализация към него
с цел застрояване на Складова база за сладкарски
изделия в ПИ № 076013, местност Сухата чешма,
в землището на гр. Дебелец, който се намира в
кметството гр. Дебелец – стая 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община
Велико Търново.
13814
118. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
VІ – За търговия и услуги, УПИ VІІ – За трафопост, и УПИ VІІІ – За търговия и услуги, от кв.
336, ПИ № 5008 и 5013 и част от кв. 620, ж. к.
Бузлуджа, по плана на Велико Търново, който се
намира в общинската администрация, стая 519. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

суваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново.
13815
58. – Община Гоце Делчев обявява на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ, че със Заповед № 553
от 12.Х.2009 г. на кмета на общината е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на околовръстен
път на гр. Гоце Делчев – местност Текето. Решението
може да се обжалва чрез община Гоце Делчев пред
Административния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
53
24. – Община Добрич, на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на ж.к. Иглика по плана на гр. Добрич за територията, заключена между: на североизток – парков
район „Север“, на югозапад – ул. Ген. Попов, на
югоизток – ул. Надежда, и на северозапад – ПЗ
„Север“ – във фаза предварителен проект. Същият
е изложен в Центъра за услуги и информация на
община гр. Добрич от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
13890
3. – Общ и на Ет рополе, С о фи йск а о блас т,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ: проект за подробен
устройствен план – парцеларен план и инвестиционен проект за обект „Укрепване на свлачище
на четвъртокласен път Етрополе – Бойковец на
7-и км, в обхват: поземлени имоти с № 000476
и 000847, м. Кожовото, землище на с. Бойковец,
община Етрополе. Проектът и придружаващата го
документация са изложени в сградата на община
Етрополе, ет. 1, стая 102. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения и предложения по
проекта до общинската администрация.
13817
42. – Oбщина Исперих чрез местната комисия
по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на
граж дани с многогодишни жилищноспестовни
влогове при общината съобщава, че списъкът на
правоимащите граждани по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ
към 4.XI.2009 г. е обявен на информационното табло в сградата на община Исперих. На основание
чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на
обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
13838
65. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация за кв.
52, кв. 53, кв. 58, кв. 60, кв. 61, кв. 60А, кв. 171, кв.
62 и кв. 63 по плана на Каварна, община Каварна,
област Добрич. Проектът се намира в отдел „ТУС“
при община Каварна, като заинтересуваните могат
да се запознаят със същия и направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
14041
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74. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляващ захранващ водопровод
по следното трасе: ПИ № 23.202, № 23.193, № 20.131,
№ 23.206 землище с. Хаджи Димитър, ПИ № 22.394,
№ 16.84, № 16.401, № 16.403, № 16.402, № 16.86,
№ 20.427, № 21.117, № 21.679, № 22.391, № 22.397,
№ 22.395 землище с. Поручик Чунчево, ПИ № 16.129,
№ 16.123, № 16.126, № 16.119, № 11.235, № 11.211,
№ 17.114, № 18.253, № 18.19, № 16.120 землище с.
Свети Никола, ПИ № 15.169, № 15.162, № 15.163,
№ 15.164 – път IV клас, № 17.158, № 17.22, № 17.13,
№ 14.133, № 14.131, № 14.129, № 13.166, № 12.121,
№ 11.137, № 12.117, № 11.3, № 12.124, № 12.126,
№ 12.129, № 13.167, № 18.161, № 18.175, № 18.177,
№ 18.176, № 17.165, № 401.116, № 22.162, № 21.224,
№ 21.25, № 21.216, № 21.24, № 21.217, № 21.226,
№ 21.51, № 21.202, № 21.201 – път IV клас, № 21.229,
№ 23.178, № 23.15, № 23.23, № 23.174, № 21.202,
№ 23.182, № 24.177, № 23.16, № 24.168, № 21.26,
№ 17.21, № 17.169, № 13.58, № 13.57, № 13.56, № 13.64,
№ 13.63, № 12.122, № 11.138, № 17.160, № 24.19 землище с. Камен бряг. Проектът се намира в отдел
„ТУС“ при община Каварна, като заинтересуваните
могат да се запознаят със същия и направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
29
16. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за ново трасе на пътя
до Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали, участък от км 0+000,00 до км
4+315,00, засягащ поземлени имоти в землище на
с. Глухар и землище на с. Горна Гледка, който се
намира в дирекция „АСУТ“ при община Кърджали, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
13816
21. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен парцеларен план за линейна
техническа инфраструктура, представляваща трасе
на външно ел. захранване 20 kV за обект „Фотоволтаична електроцетрала“ в поземлен имот с
идентификатор 46663.52.479, м. Добържана, землище
Малко Търново, община Малко Търново. Трасето
преминава през имоти с идентификатори 46663.72.4
и 46663.207.3. В срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
13891
8. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект „Кабели 20 kV, захранващи нов
БКТП 20/0,4 kV 1 × 800 КVA в ПИ 11538.2.70 по плана
на м. Юрта, землище гр. Свети Влас“, за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места. Трасето на съоръжението
се прокарва през имоти: ПИ 11538.504.447 – частна собственост на Костадин Ганчев Великов,
ПИ 11538.2.70 – частна собственост на „Макон
Груп“ – ООД, и общински имоти с идентификатори
ПИ 11538.504.610, ПИ 11538.504.611 – второстепенни улици, и 11538.2.106 – полски път. Проектът е
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изложен в сградата на общинската администрация
в стая 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
14022
56. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените
места – Външно ел. захранване на жилищна сграда
в имот с идентификатор 39164.15.89 в местност
Сулуджана, землището на с. Кошарица, община
Несебър. Трасето на кабела е с дължина 69,20 м,
с определен сервитут по 0,60 м от двете страни,
започва от „БКТП“ – нов, в имот 39164.15.89,
минава пред имот 39164.15.6 – полски път – собственост на община Несебър, и достига до имот
39164.502.331 – второстепенна улица – собственост
на община Несебър. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация – ет. 3, стая 37,
(тел. 0554/293-42). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
14023
82. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава на
заинтересуваните, че са изработени ПУП – парцеларен план за трасе на напорен водопровод, и
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод към МВЕЦ в имот 001190, м. Песто, землище
с. Габрене. Трасетата и сервитутите, предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС и горски територии, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: № 001187, 001157, 001202, 001199, 001200,
000472 за напорен водопровод и имот 001191 за ел.
провод в землище с. Габрене. Проектът се намира
в сградата на кметство с. Скрът, община Петрич.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
13813
28. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема към
ПУП на кабелна разпределителна мрежа на „Микмакс“ – ЕООД, на територията на кв. Коматево и
по бул. Коматевско шосе, Пловдив – предварителен
проект. План-схемата е изложена за запознаване в
сградата на община Пловдив на пл. Централен 1, стая
5а, ет. 4. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до администрацията на община Пловдив.
77
31. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани,
че е изготвен проект – Специализиран подробен
устройствен план за развитие на „Мини Марицаизток“ – ЕАД, за части от землища с. Бели бряг,
ЕК АТТЕ 03407, с. Трояново, ЕК АТТЕ 73225, на
община Раднево, област Стара Загора, и част от
землище кв. Гипсово по кадастрална карта на
гр. Раднево с ЕКАТТЕ 99148 в обхвата на рудник
„Трояново Север“ – обект 1, обща площ 7593,02
дка, от които в землище с. Бели бряг – 4622,45
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дка, в землище с. Трояново – 2770,86 дка, и в землище – кв. Гипсово – 199,71 дка. В едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до община Раднево.
13819
32. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани,
че е изготвен проект: Специализиран подробен
устройствен план за развитие на „Мини Марицаизток“ – ЕАД, за части от землища с. Полски Градец, ЕКАТТЕ 57323, и с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53268,
община Раднево, област Стара Загора, в обхвата на
рудник „Трояново 1“, обект 2, обща площ 10152,57
дка, от които в землище с. Полски Градец 5110,51
дка и в землище с. Овчарци 5042,06 дка. В едномесечен срок от обявлението заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
искания по проекта до община Раднево.
13820
11. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на част
от път ІІ – 62 „Дупница – Самоков“ за участъка
от km 59+071,66 до km 62+921,62 с предвиждане
за изграждане на трета лента за бавнодвижещи се
превозни средства. Парцеларният план засяга площи
от поземления и горския фонд в землището на с.
Клисура, община Самоков, и с него може да се запознаете в стая 423 в сградата на община Самоков.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания и
възражения до общинската администрация Самоков.
13894
32. – Община Свищов на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани, че с протоколи от 12.ХІ.2009 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети плановете
на новообразуваните имоти, попадащи в терени
по § 4 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Свищов,
ЕКАТТЕ 65766 – кадастрални единици 77, 79, 78,
80 и 84, 86, 92 в местността Стъклен. Плановете
и придружаващата ги документация са изложени
в община Свищов и могат да бъдат разгледани по
всяко време на работния ден. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения до кмета
на общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
28
29. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е одобрен проект и е издадено
Разрешение за строеж № 18 от 8.ХІІ.2009 г. за обект:
Подземен електропровод 20 kV за присъединяване на
МВЕЦ „Чаир дере“ към ел. разпределителната мрежа
на територията на землището с. Гьоврен и земище
с. Триград, община Девин, и землище с. Ягодина,
община Борино: проектът и разрешението за строеж
могат да бъдат разгледани от заинтересуваните в
деловодството на областна администрация, Смолян,
и обжалвани пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването им.
55
62. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен плен за обслужващ път, парцеларен план
за довеждащ колектор и водопровод и парцеларен
план за облужващ електропровод за обект „Комплексно пречистване на водите на гр. Сопот чрез
реконструкция и модернизация на канализационните
мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната
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водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар
за питейна вода и основен водопровод, свързващ
го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна
и битово отпадни води с довеждащи колектори“ І
етап – изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води“. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 13 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Сопот.
88
60. – Общ инск а с л у жба „Земеде лие“ – г р.
Сунгурларе, област Бургас, на основание чл. 32,
ал. 1 и чл. 33 във връзка с чл. 27а, ал. 3 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите (или упълномощени от
тях лица) за обезщетяване със земеделски земи в
община Сунгурларе, област Бургас, че в срок от
11.I.2010 до 31.III.2010 г. ще бъде извършен въвод
във владение съгласно изработения и обявен план
за обезщетяване. Графикът по дати, землища,
местности и обявлението в „Държавен вестник“
ще са изложени в Общинска служба „Земеделие“
и в кметствата на селата в общината.
13895
45. – Община Троян, област Ловеч, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за частично изменение
на застроителния и регулационен план (ЧИЗРП)
на кв. № 415, 278, 279, 280, 281 и 282 (м. Турлата)
по плана на гр. Троян. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения и искания
по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на община Троян, ет.
2, стая № 31.
13818
76. – Община Угърчин на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че поредният
проектосписък на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
13911
25. – Община Шабла на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – подземен електропровод, захранващ
ветрогенератори, преминаващ през следното трасе:
ПИ № 17275.12.32, 17275.13.12, 17275.14.48, 17275.18.52,
17275.22.47, 17275.22.49 и 17275.31.20, в землище
с. Горун, община Шабла, с възложител „Ен Ти
Енерджи“ – ЕООД, София, който се намира в
общинската администрация Шабла, стаи 104, 105.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Шабла.
14042
41. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че
е изработен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ
и специализирани план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Индустриален
парк – Шумен“ с обхват имоти с идентификатори
83510.53.33, 83510.53.34, 83510.53.35, 83510.53.36,
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83510.53.37, 83510.53.38, 83510.75.21, 83510.75.22,
83510.76.17, 83510.76.18, 83510.76.20, 83510.76.21,
83510.76.22 , 83510.60.76, 83510.75.2 , 83510.76.27,
83510.76.4, 83510.76.14 по кадастралната карта на гр.
Шумен за смяна предназначението от земеделска
в производствена зона заедно с вътрешната улична мрежа и линейни инфраструктурни обекти. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания до дирекция „Устройство на териториите“
при община Шумен.
13723
41б. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен
план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за обект: „Улична
отсечка в участъка от осова точка № 92в до осова
точка № 9559 по плана на гр. Шумен“, която засяга
части от имоти в местността Смесе от ул. Перуника до ул. Софийско шосе. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявле
нието заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до дирекция
„Устройство на териториите“ при община Шумен.
13725
41а. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че
е изработен подробен устройствен план – план за
улична регулация и план за регулация за обект:
„Улична отсечка в участъка от осова точка № 1777в
до осова точка № 6433в по ул. Круша планина
в кв. № 632 и № 634 по плана на гр. Шумен“. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания до дирекция „Устройство на териториите“
при община Шумен.
13724
3. – Община с. Ценово, област Русе, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени: 1.
подробен устройствен план – план за застрояване за
имот 018019 в землището на с. Джулюница, община
Ценово, за изграждане на фотоволтаичен парк за
производство на електроенергия; 2. подробен устройствен план – план за застрояване за имот 027004
в землището на с. Джулюница, община Ценово, за
изграждане на фотоволтаичен парк за производство
на електроенергия; 3. подробен устройствен план –
план за застрояване за имот 009004 в землището
на с. Джулюница, община Ценово, за изграждане
на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия; 4. подробен устройствен план – парцеларен план за въздушен електропровод 110 kV
от подстанция в ПИ 033001 до стълб № 78 на ВЛ
„Вардим“, землище с. Джулюница, ЕКАТТЕ 20849,
община Ценово, област Русе; 5. подробен устройствен
план – парцеларен план за подземни електропроводи от поземлени имоти 027004, 018019 и 009004 до
подстанция в ПИ 033001, землище с. Джулюница,
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ЕКАТТЕ 20849, община Ценово, област Русе; 6.
подробен устройствен план – план за застрояване за
имот 033001 в землището на с. Джулюница, община
Ценово, за изграждане на електрическа подстанция.
Проектната документация се намира в стая 304 в
сградата на общинска администрация Ценово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общинска
администрация Ценово.
13893

СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, второ гр. отделение,
призова Христо Стоянов Господинов с последен
известен адрес Смолян, ул. Родопи 59, вх. Б, ет. 1,
ап. 2, сега с неизвестен адрес, като жалбоподател
по гр. д. № 1889/2008, насрочено за 19.ІV.2010 г. в
9,30 ч. Жалбоподателят да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл.50, ал. 2 ГПК (отм.).
13795
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Антон Гочев Чакъров от Стара
Загора, ул. Ген. Гурко 51, с която се оспорва ПМС
№ 88 от 19.ІV.2006 г. (ДВ, бр. 35 от 2006 г.), с което
е приета Наредбата за прилагане на чл. 4 ЗПГРРЛ,
по което е образувано адм. д. № 16467/2009 по описа
на Върховния административен съд.
124
Върховният административен съд на основание
чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Стефан
Петров Петков от София, ул. Пиротска 5, ет. 3,
офис № 14, срещу Постановление на Министерския
съвет № 186 от 13.VІІІ.1998 г. (ДВ, бр. 95 от 1998 г.)
и Постановление на Министерския съвет № 109 от
2009 г. (ДВ, бр. 39 от 2009 г.), по което е образувано адм. д. № 9492/2009 по описа на Върховния
административен съд.
125
Административният съд – Кюстендил, призовава Калина Петрова Минева и Емилия Петрова
Димитрова, и двете с посочен по делото адрес
Кюстендил, ул. Демокрация 45, сега с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 25.І.2010 г. в 10 ч. като
заинтересовани страни по адм. дело № 497/2009,
заведено от Мария Григорова Танева срещу Регионална дирекция за национален строителен контрол – Кюстендил. Заинтересованите страни да
посочат съдебни адреси, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
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