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решните работи по Закона за държавните такси, приета с Постанов
ление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г.
Постановление № 331 от 29 декември 2010 г. за изменение и допълнение
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират от Изпълнителната агенция по се
лекция и репродукция в животновъдството
по Закона за животновъдството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират от Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция в животновъдството по Закона за животновъдството.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от 1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
ТАРИФА
за таксите, които се събират от Изпълни
телната агенция по селекция и репродукция
в животновъдството по Закона за животно
въдството
Раздел I
Такси, свързани с репродукцията на селско
стопански животни
Чл. 1. За извършване на изкуствено осеменяване се събира такса, както следва:

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

1. на крави и биволици – 8,00 лв.;
2. на овце и кози – 7,40 лв.;
3. на свине – 7,40 лв.
Чл. 2. За естествено покриване на кобили
в държавните станции за изкуствено осеменяване при доказана бременност се събира
такса 250 лв.
Чл. 3. За предоставяне на мъжки разплодници за естествено покриване в друг животновъден обект се събира такса, както следва:
1. за жребци:
а) при целогодишно използване – 120,00 лв.
на месец;
б) в останалите слу чаи – 350,00 лв. на
месец;
2. за бици – 50,00 лв. на месец;
3. за кочове и пръчове – 20,00 лв. на месец;
4. за нерези – 20,00 лв. на месец.
Чл. 4. За стокиране на семенен материал
в държавните станции за изкуствено осеменяване се събира такса, като следва:
1. за получаване и окачествяване – 2,50 лв.
на еякулат;
2. за паетиране – 1,50 лв. на паета;
3. за съхраняване в течен азот – 0,01 лв.
на паета на ден.
Чл. 5. За анализ, преценка, регистриране
и издаване на зоотехнически сертификат за
сперма се събира такса 10,00 лв. на проба.
Чл. 6. За престой на разплодни животни в
държавните станции за изкуствено осеменяване се събира такса, както следва:
1. за жребци и кобили – 16,40 лв. на ден;
2. за бици и биволски бици – 16,40 лв. на
ден;
3. за кочове и пръчове – 4,50 лв. на ден;
4. за нерези – на 4,00 лв. на ден.
Раздел II
Такси, свързани с анализ на качествените
показатели на животинските продукти в
държавните лаборатории
Чл. 7. За извършване на лабораторен (физико-химичен и микробиологичен) анализ
на млечни проби се събира такса 0,70 лв. на
проба по следните показатели:
1. масленост – в %;
2. протеин – в %;
3. брой соматични клетки – хиляди в мл.
Чл. 8. За извършване на лабораторен анализ
на млечни проби се събира такса 0,50 лв. на
проба по следните показатели:
1. масленост – в %;
2. протеин – в %;
3. лактоза – в %;
4. сух безмаслен остатък – в %.
Чл. 9. За извършване на лабораторен анализ
на проби вълна се събира такса, както следва:
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1. за определяне на рандеман – 0,90 лв.;
2. за определяне на нежност по Брадфорската система – 0,45 лв. на проба.
Чл. 10. За издаване дубликат на протокол
за извършен анализ се събира такса 1 лв.
Раздел III
Такси за извършване на генетични анализи
в Националната референтна лаборатория
Чл. 11. За извършване на имунологичен
анализ на кръвни проби за доказване на произход се събира такса, както следва:
1. за говеда – 1,20 лв. на проба;
2. за овце – 1,40 лв. на проба.
Чл. 12. За извършване на генетичен анализ
и издаване на удостоверение на разплодно
животно се събира такса 20 лв. на животно.
Чл. 13. За извършване на експертиза и издаване на документ за породна принадлежност
се събира такса 2,00 лв.
Чл. 14. За извършване на експертиза на
място за породна принадлежност при учредяване на развъдна организация се събира
такса 300,00 лв.
Чл. 15. За извършване на експертиза за породна принадлежност на място с арбитражна
цел се събира такса 100,00 лв. на стадо.
Раздел IV
Такси за услугите, извършвани от Изпълни
телната агенция по селекция и репродукция
в животновъдството
Чл. 16. За извършване на справка и за издаване на документ, удостоверяващ исканата
информация, се събира такса 5,00 лв.
Раздел V
Ред за заплащане на таксите
Чл. 17. (1) Таксите се заплащат при предявяване на искането за извършване на действието
или за издаване на документа.
(2) Таксите се внасят по банков път по
сметката на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
или се заплащат в брой.
Заключителни разпоредби
§ 1. Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на министъра на земеделието
и храните и на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 3б, ал. 2 от Закона за животновъдството.
§ 3. Размерът на таксите по тарифата се
определ я съгласно методите, посочени в
приложението.
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Приложение
към § 3 от заключителните
разпоредби
Методи за изчисляване на таксите
За определяне размера на таксите е използван
методът за изчисляване на таксите на базата на
разходите, извършени от Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция в животновъдството
за едногодишен период, т. нар. плоска такса.
І. Изчисляване на таксите по раздел I
За определяне размера на таксите по раздел І
са изготвени план-сметки за определяне размера
на отделните такси чрез сумиране на направените
разходи съгласно таблицата:
Заетост Стой(в ча
ност
сове)
(в лв.)

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

1

2

ІІ.

Социалноосигурителни
вноски

3

4
49,83

ІІІ. Материални разходи

29,52

Всичко:

250,00

Пример 3
П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 6, т. 1 – За престой на разплодни
животни в държавните станции за изкуствено
осеменяване на ден – жребци и кобили
№
по
ред

Наименование на
разходите

І.

Фонд „Работна заплата“

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

№
по
ред

Наименование на
разходите

І.

Фонд „Работна заплата“

ІІ.

Социалноосигурителни
вноски

хх,хх

ІІ.

Социалноосигурителни
вноски

0,93

ІІІ.

Материални разходи

хх,хх

ІІІ. Материални разходи, в
т. ч. храна, постеля, ветеринарно обслужване и др.

12,27

хх,хх

№
по
ред

Наименование на
разходите

І.

Фонд „Работна заплата“

Заетост
(в ча
сове)

в т.ч.:

хх,хх

Всичко:
хх,хх
За всяка отделна позиция от тарифата е
изготвена калкулация. Прилагаме примерни
изчисления за някои от позициите по раздел І.
Пример 1
П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 1, т. 1 – За извършване на изкуствено осеменяване на крави и биволици
Стойност
(в лв.)
3,40

Гледач

1:00

Всичко:

16,40

№
по
ред

Наименование на
разходите

3,40

в т.ч.:

0,99

Експерт-лаборант

ІІІ. Материални разходи, в
т. ч. консумативи, транспорт, съхранение на сперма и др.

3,61

01:30

Всичко:

8,00

Пример 2
П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 2 – За естествено покриване на
кобили в държавните станции за изкуствено
осеменяване, при доказана бременност
№
по
ред

Наименование на
разходите

Заетост
(в часове)

1

2

3

І.

Фонд „Работна заплата“

Стойност
(в лв.)
4

хх,хх
хх,хх

ІІ. Социалноосигурителни
вноски

хх,хх

ІІІ. Материални разходи

хх,хх

ІV. Общоадминистративни
разходи

хх,хх

Общо:
хх,хх
За всяка отделна позиция от тарифата е
изготвена калкулация. Прилагаме примерни
изчисления за някои от позициите по раздел ІІ.
Пример 1
П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 7 – За извършване на лабораторен
анализ на млечни проби по следните показатели: масленост, протеин, брой соматични клетки

170,65

№
по
ред

Наименование на
разходите
2

в т.ч.:

Заетост Стой(в ча
ност
сове)
(в лв.)

Фонд „Работна заплата“

ІІ. Социалноосигурителни
вноски

Осеменител

3,20

ІІ. Изчисляване на таксите по раздел ІІ
За определяне размера на таксите за лабораторен анализ са изготвени план-сметки за
определяне размера на отделните такси чрез
сумиране на направените разходи в лабораториите съгласно таблицата:

І.

в т.ч.:

3,20

1.

Гледач

20:00

81,05

1

2.

Експерт коневъдство

20:00

89,60

І.

Фонд „Работна заплата“

Заетост Стой(в чаност
сове) (в лв.)
3

4
0,12

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

00:02

0,12

в т.ч.:
Експерт-лаборант
ІІ. С о ц и а л н о о с и г у р и т е л н и
вноски

0,04

ІІІ. Материални разходи, в т.ч.
химикали, консумативи
и др.

0,52

ІV. О б щ о а д м и н и с т р а т и в н и
разходи

0,02

Общо:

ВЕСТНИК
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ІІІ. Изчисляване на таксите по раздел ІІІ
Такси по чл. 11 и 12
За определяне размера на таксите за лабораторен анализ са изготвени план-сметки за
определяне размера на отделните такси чрез
сумиране на направените разходи в лабораториите съгласно таблицата:
№
по
ред

Наименование на
разходите

І.

Фонд „Работна заплата“

0,70
ІІ.

П Л А Н - С М Е Т К А

хх,хх

в т.ч.:
Експерт-лаборант

Пример 2

Заетост Стой(в ча
ност
сове) (в лв.)

хх,хх

Социалноосигурителни
вноски

хх,хх
хх,хх

Такса по чл. 9, т. 1 – За извършване на лабора-

ІІІ. Материални разходи

хх,хх

торен анализ на проби вълна за определяне на

ІV. Общоадминистративни
разходи

хх,хх

рандеман
№
по
ред
І.

Наименование на
разходите

Заетост Стой(в чаност
сове) (в лв.)

Фонд „Работна заплата“

0,65

ІІ.

0:10

0,65

Социалноосигурителни
вноски

0,19

ІІІ. Материални разходи, в т.ч.
химикали, консумативи
и др.

0,04

ІV.

Общоадминистративни
разходи

0,02

Общо:

0,90

За всяка отделна позиция от тарифата е
изготвена калкулация. Прилагаме примерни
изчисления за някои от позициите от раздел ІІІ.
П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 11, т. 1 – За извършване на имунологичен анализ на кръвни проби за доказване
на произход за говеда
№
по
ред

Наименование на
разходите

І.

Фонд „Работна заплата“

П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 10 – За издаване на дубликат на
протокол за извършен анализ

I.

Наименование на
разходите
Фонд „Работна заплата“,
в т.ч.:
Изготвяне на дубликат на
протокол – един експерт

II.

Заетост Стой(в чаност
сове) (в лв.)

Експерт – имунолаборатория

Социалноосигурителни
вноски

ІІ.

0,34
0,10

0,78
0,23
0,16

ІV.

Общоадминистративни
разходи

0,03

Общо:

1,20

Такси по чл. 13, 14 и 15
За определяне размера на таксите за извършване на експертиза са изготвени план-сметки
за определяне размера на отделните такси чрез
су миране на направените разходи съгласно
таблицата:

0,54

№
по
ред

Наименование на
разходите

ІV. Общоадминистративни
разходи

0,02

1

2

І.

Фонд „Работна заплата“ – всичко

1,00

0:12

Социалноосигурителни
вноски

ІІІ. Материални разходи, в
т. ч. канцеларски материали, консумативи и др.

Всичко:

0,78

ІІІ. Материални разходи, в
т.ч. химикали, консумативи и др.

0,34
0:05

Заетост Стой(в чаност
сове) (в лв.)

в т.ч.:

Пример 3

№
по
ред

хх,хх

Пример 1

в т.ч.:
Експерт-лаборант

Общо:

Заетост Стой(в чаност
сове) (в лв.)
3

4
хх,хх

БРОЙ 2
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1

2

3

4

хх,хх

хх,хх

в т.ч.:
Комисия от експерти
ІІ.

Социалноосигурителни
вноски

хх,хх

ІІІ. Материални разходи

хх,хх

ІV. Общоадминистративни
разходи

хх,хх

Общо:
хх,хх
За всяка отделна позиция от тарифата е
изготвена калкулация. Прилагаме примерни
изчисления за някои от позициите.
Пример 1
П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 14 – За извършване на експертиза
за породна принадлежност на място при учредяване на развъдна организация
№
по
ред

Наименование на
разходите

І.

Фонд „Работна заплата“

Заетост Стой(в чаност
сове) (в лв.)
197,84

в т.ч.:
Комисия от трима експерти
ІІ.

48:00

Социалноосигурителни
вноски

197,84
57,77

ІІІ. Материални разходи

40,44

ІV.

3,95

Общоадминистративни
разходи
Общо:

300,00

ІV. Изчисляване на таксите по раздел ІV
П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 16 – За извършване на справка и
издаване на документ
№
по
ред

Наименование на
разходите

I.

Фонд „работна заплата“

Заетост Стой(в чаност
сове) (в лв.)
2,04

в т.ч.:
1.

Обработка и приемане
на документи и консултации – един експерт

0,15

1,02

2.

Изготвяне на документа – един експерт

0,15

1,02

II.

Социалноосигурителни
вноски

0,60

ІІІ.

Материални разходи

0,54

ІV.

Общоадминистративни
разходи

1,82

Всичко:

5,00

11120
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за установяване
на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1005/2009 относно вещества, които нару
шават озоновия слой
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент
(ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които
нарушават озоновия слой.
Заключителна разпоредба
§ 1. В Наредбата за установяване на мерки
по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006
относно някои флуорирани парникови газове,
приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 3 от 2009 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Обучението на физическите
лица по чл. 2, т. 5 се извършва от:
1. професионалните училища, професио
на лните гимназии или професиона лните
колежи, открити по реда на Закона за народната просвета, чиито програми за обучение
осигу ряват покриването на минималните
изисквания относно уменията и знанията
съгласно приложението на Регламент (ЕО)
№ 304/2008;
2. центровете за професионално обучение,
лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение, чиито
програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно
уменията и знанията съгласно Приложението
на Регламент (ЕО) № 304/2008;
3. висши училища, открити по реда на
Закона за висшето образование, чиито програми за обучение осигуряват покриването на
минималните изисквания относно уменията и
знанията съгласно Приложението на Регламент
(ЕО) № 304/2008;
4. търговски дружества, извършващи монтаж и/или поддръжка и сервизно обслужване
на стационарни противопожарни системи и
пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове, чиито програми за
обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията съгласно Приложението на Регламент
(ЕО) № 304/2008.
(2) Теоретичните и практическите знания
и умения на физическите лица по чл. 2, т. 5
се оценяват от:
1. комисии за провеждане на изпитите за
придобиване на професионална квалификация,
когато обучението е по ал. 1, т. 1;
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2. назначена изпитна комисия от Академията на Министерството на вътрешните
работи (МВР), когато обучението е по ал. 1,
т. 2 и 4 за придобиване на правоспособност
с проведен краткосрочен курс;
3. комисия, определена с правилника за
провеждане на изпитите на всяко висше учебно
заведение, когато обучението е по ал. 1, т. 3.
(3) Оценяващите органи по ал. 2 провеждат
практически и теоретичен изпит, покриващ
минималните изисквания относно уменията
и знанията за получаване на документ за
правоспособност по чл. 10, ал. 1 от Регламент
(ЕО) № 304/2008, определени в Приложението
на Регламент (ЕО) № 304/2008.
(4) Дейността на оценяващите органи по
ал. 2 е съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО)
№ 304/2008.
(5) Академията на МВР предварително
съгласува програмите за обучение на организациите по ал. 1, т. 2 и 4.“
2. Навсякъде в наредбата думата „обезвреждане“ се заменя с „унищожаване“.
§ 2. Отменя се Наредбата за осъществяване
на контрол и управление на веществата, които
нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 3 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2001 г., бр. 96 от
2002 г., бр. 15 от 2007 г. и бр. 3 от 2009 г.).
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за установяване на мерки по прилагане на
Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещест
ва, които нарушават озоновия слой
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се уреждат мерките по
прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ, L 286/1 от
31 октомври 2009 г.).
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. лицата, които произвеж дат, внасят,
изнасят или пускат на пазара контролирани
вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/
или продукти и оборудване, съдържащи или
зависещи от тези вещества;
2. лицата, които рециклират, регенерират
и/или унищожават контролирани вещества
и/или нови вещества по Приложение II на
Регламент (ЕО) № 1005/2009;
3. лицата, които извличат контролирани
вещества и/или нови вещества по Приложение
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 от продукти
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и оборудване и/или от контейнери по време
на поддръжката или сервизното обслужване
или преди извеждането от употреба;
4. лицата, които използват контролирани
вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 при
производството, поддръжката или сервизното
обслужване, включително презареждане, на
продукти и оборудване или други процеси;
5. лицата, които експлоатират хладилно,
климатично или термопомпено оборудване,
противопожарни системи и/или оборудване,
съдържащо разтворители на базата на контролирани вещества и/или нови вещества по
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.
Раздел ІІ
Документ за правоспособност
Чл. 3. (1) Лицата, които извършват извличане на контролирани вещества и/или нови
вещества по Приложение II на Регламент (ЕО)
№ 1005/2009 от хладилно, климатично или
термопомпено оборудване, трябва да притежават документ за правоспособност съгласно
чл. 3 от Наредбата за установяване на мерки
по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006
относно някои флуорирани парникови газове
(ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
(2) Лицата, които извършват извличане на
контролирани вещества от противопожарни
системи и преносими пожарогасители, трябва
да притежават документ за правоспособност
съгласно чл. 10 от Наредбата за установяване
на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)
№ 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.
(3) Лицата, които извършват извличане на
контролирани вещества от оборудване, което
съдържа разтворители, трябва да притежават
документ за правоспособност съгласно чл. 26
от Наредбата за установяване на мерки по
прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006
относно някои флуорирани парникови газове.
Чл. 4. Лицата, които извършат проверки в
съответствие с чл. 23, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 1005/2009, трябва да притежават документ за правоспособност съгласно чл. 3 и/или
чл. 10 от Наредбата за установяване на мерки
по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006
относно някои флуорирани парникови газове.
Раздел ІІІ
Проверки за течове
Чл. 5. (1) Хладилно, климатично или термопомпено оборудване или противопожарни
системи, включително техните кръгове, се проверяват периодично за течове съгласно чл. 23,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2009
от лица, притежаващи документ за право
способност по чл. 4.
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(2) Док у ментаци ята, която се изиск ва
по чл. 23, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1005/2009, се изготвя от предприятията,
попадащи в обхвата на чл. 23, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1005/2009, във формата
съгласно приложение № 1.
Раздел ІV
Етикетиране на продукти и оборудване, съдър
жащи регенерирани или рециклирани нена
пълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди
Чл. 6. (1) Етикет ът, кой то се изиск ва
по чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1005/2009, съдържа минимална информация
съгласно приложение № 2.
(2) Информацията на етикета е на официалния/те език/ци на държавата/ите членка/и,
за която/които е предвидената употреба, освен
ако въпросната/ите държава/и членка/и не
е/са предвидила/и друго.
Чл. 7. Етикетът, който се изисква по чл. 11,
параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,
съдържа минимална информация съгласно
приложение № 3.
Раздел V
Докладване
Чл. 8. (1) Докладите съгласно чл. 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 се
изготвят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година и се изпращат с
копие до Министерството на околната среда
и водите.
(2) Форматите на докладите по ал. 1 се
установяват от Европейската комисия.
Чл. 9. Ползвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят
годишни отчети във формата съгласно приложение № 4.
Чл. 10. Преработвателите на контролирани
вещества и/или нови вещества по Приложение
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят
годишни отчети за преработените количества
през отчетната година във формата съгласно
приложение № 5.
Чл. 11. Предприятията, експлоатиращи
хладилно, климатично и/или термопомпено
оборудване, съдържащи 3 kg и повече контролирани вещества и/или нови вещества по
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009,
както и оборудване, съдържащо разтворители
на базата на тези вещества, изготвят годишни
отчети във формата съгласно приложение № 6.
Чл. 12. Предприятията, експлоатиращи
противопожарни системи и пожарогасители,
съдържащи халони, за употребите съгласно чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1005/2009, изготвят годишни отчети за количествата халони, инсталирани, използвани и
съхранявани за критични употреби, за мерките,
които са предприети, за да се намалят техните
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емисии, и оценка на тези емисии, както и за
напредъка при оценяването и използването
на адекватни алтернативи.
Чл. 13. Отчетите по чл. 9, 10 и 11 се изготвят за периода от 1 януари до 31 декември
на предходната година и се предоставят на
регионалните инспекции по околната среда
и водите (РИОСВ), на чиято територия се
намират веществата, не по-късно от 15 февруари на текущата година.
Чл. 14. Отчетите по чл. 12 се изготвят
за периода от 1 януари до 31 декември на
предходната година и се предоставят на Министерството на околната среда и водите не
по-късно от 15 февруари на текущата година.
Чл. 15. (1) Регионалните инспекции по
околната среда и водите изготвят обобщен
отчет за веществата, които нарушават озоновия слой на територията, която е в тяхната
компетентност.
(2) Обобщеният отчет по ал. 1 включва
следната информация:
1. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички
ползватели на контролирани вещества и/или
нови вещества по Приложение II на Регламент
(ЕО) № 1005/2009, поотделно използвани за
сервиз или поддръжка и/или пуснати на пазара;
2. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички
преработватели на контролирани вещества
и/или нови вещества по Приложение II на
Регламент (ЕО) № 1005/2009;
3. вид и количества на закупените от пазара на Общността контролирани вещества
и/или нови вещества по Приложение II на
Регламент (ЕО) № 1005/2009;
4. вид и количества на пуснатите на пазара
на територията на Република България контролирани вещества и/или нови вещества по
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;
5. вид и количества на използваните контролирани вещества и/или нови вещества по
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009
за сервиз или поддръжка;
6. вид и количества на извлечените от
оборудване контролирани вещества и/или
нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 по време на сервиз
или поддръжка;
7. вид и количества на преработените контролирани вещества и/или нови вещества по
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;
8. вид и количества на веществата по т. 3,
6 и 7, които са останали на склад към 31 декември на отчетната година;
9. адрес на местата, където са складирани
веществата по т. 3, 6 и 7;
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10. списък на инсталациите (хладилни, климатични и термопомпени системи, оборудване,
съдържащо разтворители), съдържащи 3 kg и
повече контролирани вещества и/или нови
вещества по Приложение II на Регламент (ЕО)
№ 1005/2009, намиращи се на територията на
съответната РИОСВ.
(3) Отчетът по ал. 1 се изготвя за периода
от 1 януари до 31 декември на предходната
година и се предоставя на Министерството
на околната среда и водите не по-късно от
1 април на текущата година.
(4) Информацията по ал. 2, т. 10 се актуализира и допълва всяка година.
Чл. 16. (1) Министерството на околната
среда и водите създава, поддържа и ежегодно
актуализира база данни за контролираните
вещества и нови вещества по Приложение II
на Регламент (ЕО) № 1005/2009.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа информация за:
1. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес
на физическото лице, и телефон и факс за
производителите на контролирани вещества
и/или нови вещества по Приложение II на
Регламент (ЕО) № 1005/2009 на територията
на страната;
2. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за вносителите на контролирани вещества и/или нови
вещества по Приложение II на Регламент
(ЕО) № 1005/2009 на територията на страната;
3. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за износителите на контролирани вещества и/или нови
вещества по Приложение II на Регламент (ЕО)
№ 1005/2009 на територията на страната;
4. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за лицата,
които унищожават контролирани вещества
и/или нови вещества по Приложение II на
Регламент (ЕО) № 1005/2009 на територията
на страната;
5. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички
ползватели на контролирани вещества и/или
нови вещества по Приложение II на Регламент
(ЕО) № 1005/2009;
6. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички
преработватели на контролирани вещества
и/или нови вещества по Приложение II на
Регламент (ЕО) № 1005/2009;
7. вид и количества на контролираните вещества и/или нови вещества по Приложение II
на Регламент (ЕО) № 1005/2009, произведени
на територията на Република България;
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8. вид и количества на контролираните
вещества и/или нови вещества по Приложение
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, внесени на
територията на Република България, поотделно за всяка страна, от която е извършено
внасянето;
9. вид и количества на контролираните вещества и/или нови вещества по Приложение
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, изнесени
от територията на Република България, поотделно за всяка страна, за която е извършено
изнасянето;
10. вид и количества на контролираните
вещества и/или нови вещества по Приложение
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, унищожени
на територията на Република България;
11. вид и количества на използваните на
територията на Република България контролирани вещества и/или нови вещества по
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009,
поотделно за сервиз или поддръжка, критични
употреби, пуснати на пазара;
12. вид и количества на извлечените на
територията на Република България контролирани вещества и/или нови вещества по
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009
по време на сервиз или поддръжка или при
окончателно извеждане от употреба;
13. вид и количества на преработените на
територията на Република България контролирани вещества и/или нови вещества по
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;
14. вид и количества на ск ладираните
контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО)
№ 1005/2009 по т. 7, 8, 12 и 13 на територията
на Република България към 31 декември на
отчетната година с адрес на местата, където
са складирани;
15. списък на инсталациите, съдържащи 3 kg
и повече контролирани вещества и/или нови
вещества по Приложение II на Регламент (ЕО)
№ 1005/2009, намиращи се на територията на
Република България.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Ползвател“ е всяко лице, което използва
вещества, които нарушават озоновия слой при
сервиз или поддръжка, или за други процеси
в дейността си, включително пускането им
на пазара на Република България.
2. „Преработвател“ е всяко лице, което
извършва дейности по рециклиране и/или
регенериране на контролирани вещества и/
или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 17, ал. 1 от Закона за чистотата на атмо
сферния въздух.
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2

Досие на системата
Наименование на търговеца
Наименование
на предприятието, експлоатиращо оборудването
Пощенски адрес
Телефонен номер
Наименование на
оборудването1

Фабричен №

Описание

Херметически затворено?

Местонахождение
на оборудването

Дата на инсталиране

Вид на веществото (съгласно
п р о м и ш л е н и я
номенклатурен
стандарт)

Общо количество на веществото [kg]

Да / Не

Добавяне на хладилен/пожарогасителен агент
Дата

Сервизен техник/
търговец2 (вкл.
№ на документа за
правоспособност)

Вид на хладилния/
пожарогасителен
агент регенериран/
рециклиран

Количество добавено
вещество [kg]

Причина за добавянето

Извличане/окончателно извеждане на хладилен/пожарогасителен агент
Дата

Сервизен техник/
търговец2 (вкл.
№ на документа за
правоспособност)

Вид на хладилния/
пожарогасителен
агент

Количество на извле Причина за извличането/окон
ченото вещество [kg]
чателното извеждане

Проверки за течове (вкл. последващи проверки)
Дата

Сервизен техник/ Проверени области
търговец2 (вкл.
№ на документа за
правоспособност)

Резултат

Предприети Необходимост от последва
действия
ща проверка?

Сервиз/поддръжка
Дата

Сервизен техник/
търговец 2(вкл.
№ на документа за
правоспособност)

Засегнати части

Предприети действия

Коментар

Тестване на автоматичната система за течове (при наличие)
Дата

1
2

Сервизен техник/
търговец 2(вкл.
№ на документа за
правоспособност)

Резултат

Коментар

Технически коректна идентификация
Включваща името на сервизния техник и на търговеца, пощенски адрес и телефонен номер

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1
РЕГЕНЕРИРАН
Хладилен агент:
Количество (kg):

№ на партидата:
Наименование на преработвателя:
Адрес на съоръжението:

Приложение № 3
към чл. 7
Хладилен агент:
Количество (kg):
ОПАСНО
EUH059: ОПАСНО ЗА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ
ДА СЕ ИЗБЯГВА ИЗПУСКАНЕ НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ В ОКОЛНАТА СРЕДА.
ХЛАДИЛНИЯТ АГЕНТ ДА СЕ ТРЕТИРА КАТО ОПАСЕН ОТПАДЪК

Приложение № 4
към чл. 9
Наи
мено
вание
на ве
щест
вото

Химична
формула

Коли
чества,
остана
ли на
склад
към
1 януари
(в kg)

Закупени
количест
ва ве
щества в
периода
1.01 –
31.12
(в kg)

Пуснати
на пазара
количест
ва ве
щества в
периода
1.01 –
31.12
(в kg)

Използ
вани
количест
ва ве
щества в
периода
1.01 –
31.12
(в kg)

Област на
прило
жение 2)
а, б

Код на
прило
жение 3)
а

Наимено
вание и
адрес на
търговеца,
от който са
закупени
веществата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Извлечени вещества по време на сервиз или поддръжка
Наимено
вание на веществото

Количество, извлечено при
сервиз и
поддръжка

Предадени за
рециклиране
(в кг)

Предадени за
регенериране
(в кг)

Предадени
за унищо
жаване
(в кг)

Наимено
вание и
адрес на
преработ
вателя

1. Името и адресът на търговеца, ЕИК, име, позиция, телефонен номер на лицето, попълнило
формата, и име и позиция на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.
Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.
2. В колона 7 следните области на приложение са възможни:
a) хладилен агент;
б) разтворител.
3. В колона 8 следните кодове на приложение са възможни: сервиз или поддръжка.

БРОЙ 2
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ВЕСТНИК
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Приложение № 5
към чл. 10
Наименование Непреработени
на веществото количества вещества, останали на
склад към
1 януари
(в kg)
1

Преработени
количества
вещества в
периода
1.01 – 31.12
(в kg)

Начин на преработка 2)
а, б

Търговец,
от който са
получени веществата за
преработка

Адрес на центъра за
преработка 3)

3

4

5

6

2

1. Името и адресът на търговеца, ЕИК, име, позиция, телефонен номер на лицето, попълнило
формата, и име и позиция на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.
Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.
2. В колона 4 следните начини на преработка са възможни:
a) регенериране;
б) рециклиране.
3. В колона 6 се посочва точен адрес на мястото, където се извършва преработката на контролираните вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

Приложение № 6
към чл. 11
Вид на систе
мата 2)

Наименование на
веществото

Количество на
веществото
(в kg)

Използвани количе
ства вещества за
допълване
(в kg)

Статут на
системата 3)
а, б

1

2

3

4

5

1. Името и адресът на предприятието, експлоатиращо системата, ЕИК, име, позиция, телефонен номер на лицето, попълнило формата,
и име и позиция на отговорния ръководител се
записват в горния ляв ъгъл на формата.
Ако е необходимо, се добавят допълнително
редове.
2. В колона 1 се отбелязва видът на системата:
– хладилна;
– климатична;
– топлинна помпа;
– оборудване, съдържащо разтворители.
3. В колона 5 са възможни следните състояния:
a) действаща;
б) недействаща.
11121

1. В § 8 думите „2011 г.“ се заменят с
„2012 г.“.
2. В § 8а думите „До 31 декември 2010 г.“
се заменят с „До 31 декември 2011 г.“.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет

за изменение на Наредбата за командировъч
ните средства при задграничен мандат, приета
с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от
2009 г. и бр. 40 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление
№ 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.
и бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) създава се нова т. 21:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

„21. провежда, координира и контролира
държавната политика по отношение на международните финансови и кредитни организации;“
б) досегашната т. 21 става т. 22.
2. В чл. 8, ал. 2 числото „635“ се заменя с
„632“.
3. В чл. 27:
а) в т. 2 накрая се добавя „и по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство“;
б) създава се нова т. 4:
„4. изпълнява функциите на разплащателен
орган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и осигурява
средствата за финансиране в случаите, когато
изпълнява функциите на разплащателен орган, съгласно Рамковото споразумение между
правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария
относно изпълнението на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване на
икономическите и социалните неравенства в
рамките на разширения Европейски съюз;“
в) досегашните т. 4 – 10 стават съответно
т. 5 – 11;
г) досегашната т. 11 става т. 12 и се изменя
така:
„12. осигурява средства на управляващите органи по Кохезионния фонд (Регламент
1164/94) и на изпълнителните агенции на базата
на предоставени от тях искания за средства;“
д) досегашните т. 12 – 15 стават съответно
т. 13 – 16.
4. В чл. 28 се създава т. 18:
„18. осъществява разкриването, регистрирането, отчитането, докладването и последващо
разрешаване на всички регистрирани случаи на
нередности в рамките на Оперативна програма
„Административен капацитет“.“
5. В чл. 32:
а) точка 6 се отменя;
б) точка 7 се изменя така:
„7. извършва мониторинг и проверки на
място по договорите, финансирани по Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2010 г. за одобряване финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на поетите
ангажименти от страна на Република България
за присъединяване към Шенгенското пространство (обн., ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 50 и 83 от 2010 г.);“
в) точка 12 се изменя така:
„12. извършва дейности, свързани с предотвратяване, докладване и проследяване на нередности по проекти, финансирани със средства
на Европейския съюз, съгласно Постановление
№ 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) (обн., ДВ,
бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от
2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от
2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71,
97 и 101 от 2009 г. и бр. 5, 31 и 90 от 2010 г.);“.
6. В приложението към чл. 8, ал. 3:

ВЕСТНИК
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а) в наименованието числото „635“ се заменя с „632“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „467“ се заменя с „464“;
в) на ред „дирекция „Оперативна програма
„Административен капацитет“ числото „35“ се
заменя с „40“;
г) на ред „дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“ числото „44“ се
заменя с „36“.
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция,
приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от
2007 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 30 и 85 от 2009 г.
и бр. 34 от 2010 г.), в приложението към чл. 4,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„30“ се заменя с „26“.
2. На ред дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на човешките ресурси“
числото „21“ се заменя със „17“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „142“ се заменя със „146“.
4. На ред дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност“ числото „123“
се заменя със „126“.
5. На ред „Правно и методологично осигуряване на инспекционната дейност“ числото
„19“ се заменя с „20“.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“ към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г. и бр. 34 и
52 от 2010 г.), в приложението към чл. 6, ал. 3
се правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ цифрата
„4“ се заменя с „5“.
2. На ред „дирекция „Финансово-стопанска
и административна дейност“ цифрата „4“ се
заменя с „5“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „54“ се заменя с „53“.
4. На ред „дирекция „Одитна дейност“ числото „46“ се заменя с „45“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за закриване на Дома за медико-социални
грижи за деца – Тетевен
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца – Тетевен, считано от 1 януари 2011 г.

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да определи състава на ликвидационна комисия и да сключи договор с членовете є до
14 януари 2011 г.
Чл. 3. Ликвидационната комисия да извърши всички действия по ликвидация на
лечебното заведение по чл. 1 до 1 юли 2011 г.
Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебното заведение по т. 1 да се
уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.
Чл. 5. Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1 се изплащат от
утвърдените му бюджетни сметки.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 28
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г.,
бр. 96 от 2005 г. и бр. 84 от 2007 г.).
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г. и бр. 27 и 64 от
2010 г.) в пореден № 20, колона „Численост на
персонала“ числото „2916“ се заменя с „2888“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държав
ните такси, приета с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от
1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г.,
бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15 и 24
от 2004 г.; попр., бр. 32 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 36 от 2004 г., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21
от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27
от 2009 г. и бр. 18 и 75 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието на раздел І се изменя
така:

ВЕСТНИК
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„Раздел І
Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) За издаване на разрешения,
удостоверения и документи за извършване
на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия се събират
следните такси:
1. за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия – 5000 лв.;
2. за промяна на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия – 200 лв.;
3. за допълване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия – 500 лв.;
4. за издаване на удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – 1000 лв.;
5. на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни
вещества за граждански цели – 500 лв.;
6. за издаване на разрешение за търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия – 2000 лв.;
7. за промяна на разрешение за търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия – 100 лв.;
8. за допълване на разрешение за търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия – 300 лв.;
9. за издаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и от културни
организации по Закона за закрила и развитие
на културата – 100 лв.;
10. за промяна на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и от културни
организации по Закона за закрила и развитие
на културата – 20 лв.;
11. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на
културата и юридически лица с нестопанска
цел – 100 лв.;
12. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на
културата и юридически лица с нестопанска
цел – 20 лв.;
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13. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица – 20 лв.;
14. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица – 5 лв.;
15. за издаване на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и
юридически лица с нестопанска цел на взривни
вещества и пиротехнически изделия – 20 лв.;
16. за промяна на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и
юридически лица с нестопанска цел на взривни
вещества и пиротехнически изделия – 5 лв.;
17. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци – 500 лв.;
18. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци – 50 лв.;
19. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически лица и юридически
лица с нестопанска цел – 200 лв.;
20. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически лица и юридически
лица с нестопанска цел – 20 лв.;
21. за издаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и от юридически
лица с нестопанска цел – 500 лв.;
22. за промяна на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и от юридически
лица с нестопанска цел – 50 лв.;
23. за издаване на разрешение за употреба
на пиротехнически изделия от физически
лица – 200 лв.;
24. за промяна на разрешение за употреба
на пиротехнически изделия от физически
лица – 20 лв.;
25. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица – 20 лв.;
26. за промяна на разрешение за съхранение
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
от физически лица – 5 лв.;
27. за издаване на разрешение за съхранение
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, от културни организации по
Закона за закрила и развитие на културата и от
юридически лица с нестопанска цел – 300 лв.;
28. за промяна на разрешение за съхранение
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани
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като търговци, от културни организации по
Закона за закрила и развитие на културата и
от юридически лица с нестопанска цел – 30 лв.;
29. за издаване на разрешение за носене и
употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях – 20 лв.;
30. за промяна на разрешение за носене и
употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях – 5 лв.;
31. за издаване на разрешение за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси
за огнестрелни оръжия, взривни вещества и
пиротехнически изделия на територията на
Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от
юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
32. за издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически
изделия на територията на Република България
от физически лица – 20 лв.;
33. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни
вещества, с изключение на взривни вещества
за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
34. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни
вещества, с изключение на взривни вещества
за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от
физически лица – 20 лв.;
35. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели
в рамките на Европейския съюз от територията
на друга държава членка до територията на
Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от
юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
36. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански
цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически
лица – 20 лв.;
37. за издаване на документ, удостоверяващ съгласието на Република България за
транзитно преминаване или за изпращане
на взривни вещества за граждански цели за
целите на осъществяване на транспортиране
в рамките на Европейския съюз – 50 лв.;
38. за издаване на разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република
България до територията на друга държава
членка – 300 лв.;
39. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република
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България до територията на друга държава
членка от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци – 50 лв.;
40. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република
България до територията на друга държава
членка от физически лица и юридически лица
с нестопанска цел – 20 лв.;
41. за издаване на писмено съгласие за
транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република
България с издадено от друга държава членка
разрешение за транспортиране – 20 лв.;
42. за издаване на разрешение за транспортиране при внос/износ на огнестрелни оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически
лица, регистрирани като търговци – 100 лв.;
43. за издаване на разрешение за внос и
износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях от физически лица – 20 лв.;
44. за издаване на разрешение за транзитен
превоз на огнестрелни оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
от физически и юридически лица, регистрирани като търговци – 200 лв.;
45. за издаване на разрешение за ремонтни
дейности на оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци – 300 лв.;
46. за промяна на разрешение за ремонтни
дейности на оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци – 30 лв.
(2) За извършване на следните дейности
от Министерството на вътрешните работи се
събират следните такси:
1. за извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека
и гилзотека – 10 лв.;
2. за извършване на технически преглед
и издаване на удостоверение за годност за
употреба на огнестрелно оръжие – 10 лв.;
3. за обезопасяване от нежелателен достъп и
сработване по предназначение на огнестрелно
оръжие – 20 лв.;
4. за провеждане на курсове за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие – 92 лв., и за
всяко явяване на изпит за успешно завършване
на курса – 22 лв.
(3) При издаване на разрешение за носене и
употреба на огнестрелно оръжие за служебни
цели на служители на физически и юридически
лица, регистрирани като търговци, с предмет
на дейност охрана, или при промяна на издадено разрешение се събират съответните
такси по ал. 1, т. 29 или 30.
(4) За подновяване на разрешение, удостоверение или документ за извършване на дейности
по този раздел се събират съответните такси,
предвидени за първоначалното им издаване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

(5) За издаване на дубликат на разрешения, документи и удостоверения по ал. 1 се
заплаща такса в размер 5 лв.“
Преходна разпоредба
§ 3. По висящите производства за издаване
или подновяване на разрешения, удостоверения или документи по Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, по които до влизането в сила на постановлението са внесени
дължимите такси по досегашния раздел І,
допълнителни такси не се събират.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на физическото
възпитание и спорта, приет с Постановление
№ 195 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2009 г.; попр., бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 82 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „парламентарния секретар“
се поставя запетая и се добавя „и директора
на дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“.
2. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността, протокол и информационно
обслужване“:
1. координира, ръководи и планира дългосрочната медийна политика на министъра;
2. координира и ръководи организирането
на семинари, дискусии и кръгли маси;
3. координира и ръководи връзките с медиите с цел редовно осигуряване на информация
за дейността на министерството в публичното
пространство;
4. коорд и н и ра и ръковод и мед и й но т о
покритие на изявите на министъра, на заместник-министрите и на служителите на
министерството;
5. координира и ръководи дейността на служителите в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“
и разпределя оперативните задачи;
6. координира и ръководи изграждането и
поддържането на вътрешна система за обмен
на компютърна информация и комуникации;
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7. координира, ръководи и отговаря за
сигурността на информационната система на
министерството.“
§ 2. В чл. 10, ал. 1 думата „инспекторат“
се заменя с „инспекторати“ и думите „една
главна дирекция и 4 дирекции“ се заменят с
„6 дирекции“.
§ 3. В чл. 11, ал. 1 думите „главната дирекция и“ се заличават.
§ 4. В чл. 14, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа цели, обхват, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;“.
2. В т. 7 се създава изречение второ:
„Целта и обхватът на всеки одитен ангажимент за консултиране се определят съвместно
с министъра.“
3. Точка 8 се изменя така:
„8. представя и обсъж да с минист ъра
и с ръководителите на структурите, чиято
дейност е одитирана, резултатите от всеки
извършен одитен ангажимент и предоставя
одитен доклад;“.
4. Създават се нови т. 9 и 10:
„9. докладва на министъра всички случаи
на констатирани индикатори за измама и
нарушение;
10. изготвя одитен доклад за изпълнението на всеки одитен ангажимент за даване
на увереност, който включва резюме, цели и
обхват на ангажимента, констатации, изводи
и препоръки;“.
5. Досегашните т. 9 – 11 стават съответно
т. 11 – 13.
§ 5. Наименованието на раздел ІV се изменя така:
„Инспекторат по чл. 46 от Закона за
администрацията“.
§ 6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Инспекторатът по чл. 46 от
Закона за администрацията е на пряко подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху дейността на
министерството, на териториалните му звена
и на второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра.
(2) Инспекторатът изпълнява следните
функции:
1. проверява административната дейност
по прилагането на политиките и законодателството в съответната област;
2. анализира ефективността на дейността
на администрацията;
3. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
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на администрацията в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
4. извършва контрол по изпълнението на
индивидуалните административни актове на
министъра и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,
включително по изпълнението на задължителни указания за отстраняване на допуснати
нарушения и за търсене на дисциплинарна
и имуществена отговорност по Кодекса на
труда или по Закона за държавния служител;
5. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при
извършени проверки и ревизии;
6. извършва проверка по сигнали, молби
и жалби на граждани и организации срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и
от второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити;
7. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
10. осъществява контрол и извършва проверки по предотвратяване и борба с корупцията
за установяване конфликт на интереси по реда
на глава шеста от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и
други нарушения на служебните задължения
в министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
11. разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и извършва проверки за
наличие на корупционни прояви в администрацията;
12. извършва планови проверки по утвърден
от министъра годишен план, както и други
проверки, възложени му от него;
13. изготвя ежегоден отчет, съдържащ
информация за резултатите от извършваната
от него контролна дейност, както и за характерните нарушения на финансовата и друга
дисциплина, като анализира причините и
условията за нарушенията и предлага мерки
за отстраняването им;
14. осъществява и дру ги фу нк ции във
връзка с административния контрол, произтичащи от нормативен акт или възложени
му от министъра.
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(3) При извършване на проверки служителите на инспектората имат право да изискват
всички необходими документи във връзка с
тях и да получават информация.“
§ 7. Създава се раздел ІVа:
„Раздел ІVа
Инспекторат по чл. 64а от Закона за физичес
кото възпитание и спорта
Чл. 15а. (1) Инспекторатът по чл. 64а от
Закона за физическото възпитание и спорта
е специализиран контролен орган на пряко
подчинение на министъра.
(2) Инспекторатът:
1. осъществява текущ и последващ контрол
върху дейността на спортните организации,
финансирани от министерството, както и за
законосъобразното и целесъобразното разходване на финансови средства;
2. осъществява надзор върху дейността на
спортните организации и на лицата, които
предлагат спортни услуги публично;
3. извършва планови проверки по утвърден
от министъра годишен план, както и други
проверки, възложени му от него;
4. изготвя ежегоден отчет, съдържащ информация за резултатите от извършваната
от него контролна дейност, както и за характерните нарушения на финансовата и друга
дисциплина, като анализира причините и
условията за нарушенията и предлага мерки
за отстраняването им;
5. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при
извършени проверки и ревизии;
6. извършва проверки по сигнали, молби,
жалби и заявления на граждани и организации
срещу незаконни или неправилни действия от
спортни организации.
(3) При извършване на проверки служителите на инспектората имат право:
1. да изискват от спортните организации
всички необходими документи, свързани с
контролираните дейности, да получават информация и да извършват проверки и на място;
2. да изискват всички необходими счетоводни и други документи във връзка с основната
дейност и по представената им лицензия;
3. да изискват от отговорните длъжностни
лица сведения, справки, становища, документи
и друга информация, необходима във връзка
с контролната дейност;
4. да предлагат на министъра да сезира
съда с искане за налагане на обезпечителни
мерки върху имуществата на лицата, причинили щети, и да образуват искови производства
срещу тях;
5. да присъстват на заседанията на управителните и контролните органи на проверяваните спортни организации или да изискват
техни решения.“
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§ 8. В чл. 17, ал. 2, т. 3 думите „Инвестиционна политика и управление на собствеността“ се заменят с „Връзки с обществеността,
протокол и информационно обслужване“.
§ 9. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“:
1. планира дългосрочната медийна политика за изграждане публичния имидж на
министъра и на министерството;
2. осигурява публичност и прозрачност в
работата на министерството, като осигурява
достъпа на гражданите до информация при
условията и по реда, определени в Закона за
достъп до обществена информация, и в съответствие с техните конституционни права;
3. осигурява провеждането на информационната дейност на министерството в съответствие с държавната политика в областта на
физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм;
4. проу чва и ана лизира общественото
мнение, като предоставя на министъра информация по актуални въпроси, свързани с
физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, с цел планиране на адекватна
медийна политика по дадена проблематика;
5. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
6. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на информация за дейността на
министъра и на министерството в публичното
пространство;
7. координира медийното покритие на изявите на министъра, на заместник-министрите
и на служителите на министерството;
8. съгласува с началника на кабинета медийните изяви на членовете на политическия
кабинет;
9. участва в организирането на посещенията
на министъра и на заместник-министрите в
чужбина и отразяването им от медиите;
10. при необходимост и по преценка на
министъра участва в подготовката на отговорите на министъра за парламентарен контрол;
11. координира постъпването на информация на страницата на министерството в
интернет;
12. осигурява годишния абонамент за периодичния печат, публикации на рекламни
карета и обяви за конкурси на министерството;
13. организира архив и медиен мониторинг
на медийните изяви на членовете на политическия кабинет;
14. съдейства на началника на кабинета
при изготвяне програмата на министъра, на
заместник-министрите и на главния секретар при официални и работни посещения в
чужбина и в страната, както и на официални
гости на министъра, на заместник-министрите
и на главния секретар;
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15. изготвя и координира програмите за
посещения на чуждестранни гости по покана
на министъра, на заместник-министрите и на
главния секретар;
16. осъществява протоколната кореспонденция на министъра;
17. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на работни срещи, дискусии и семинари в
министерството;
18. подпомага организирането на приема
на чуждестранни гости и провеждането на
международни мероприятия у нас;
19. работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на президента,
с дирекция „Правителствена информационна
служба“ на Министерския съвет и със съответните дирекции на другите министерства
и ведомства;
20. организира изграждането и поддържането на вътрешна система за обмен на
компютърна информация и комуникации;
21. отговаря за сигурността на информационната система на министерството;
22. събира, обработва, съхранява, актуализира и предоставя информацията за вътрешно
ползване и информацията, предназначена за
публичен достъп, в т. ч. поддържа регистри;
23. осигурява хардуер и софтуер за поддържане на информационната система на
министерството, както и текущото є осъвременяване;
24. осигурява синхрона и съвместимостта на
информационната система с информационната
система на държавната администрация, както
и обмена на информация по електронен път;
25. организира обучението на служителите
за работа с компютърни програми и ползването
на компютърните комуникации в областта на
физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм в национален и международен мащаб;
26. съдейства и организира техническото
обслужване на ръководните служители;
27. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, както и от разпореждания на министъра.“
§ 10. В чл. 21, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. дирекция „Инвестиционна политика и
управление на собствеността“.“
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думата „Главна“ се заличава.
3. Досегашните т. 2 – 4 стават съответно
т. 3 – 5.
4. Досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. дирекция „Международна дейност“.“
5. Алинея 3 се отменя.
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§ 11. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. Дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността“:
1. обосновава и изпълнява инвестиционната
политика на министерството – придобиване на
дълготрайни материални активи за нуждите
на министерството; проучване на нуждите и
изготвяне на предложения за ремонти и ново
строителство; организация на изпълнението
на строително-монтажните работи и организиране и/или осъществяване на ефективен
инвеститорски контрол на обектите;
2. организира, разработва, съставя и отчита поименното разпределение на активите
в годишната инвестиционна програма на
министерството;
3. извършва действия по планиране, откриване, организиране, провеждане и възлагане
на обществени поръчки;
4. организира и провежда процедури за
отдаване под наем на недвижими имоти по
реда на Закона за държавната собственост,
Закона за физическото възпитание и спорта
и правилниците за прилагането им;
5. контролира използването по предназначение на спортните обекти и съоръжения,
предоставени по съответния ред на спортните
организации, имащи право да осъществят
спортна дейност, съгласно изискванията на
Закона за физическото възпитание и спорта;
6. осигурява оптималното функциониране и
ползване по предназначение и управление на
недвижимите имоти, туристически и спортни
обекти и съоръжения, предоставени за управление на министерството, и води регистър
на имотите съгласно приложение № 2;
7. предлага и обосновава необходимите
к а п и та лови разход и за ус ъвършенс т ва не
обслужването на имоти, управлявани от министерството;
8. планира и организира текущите и основните ремонти, както и ново строителство
в недвижими имоти, туристически и спортни
обекти и съоръжения, предоставени за управление на министерството;
9. организира дейността по формиране
и провеждане на политиката за управление
на държавната собственост и формиране на
стратегията за развитие на материално-техническата база за физическо възпитание, спорт
и социален туризъм;
10. отговаря за правилното използване и управление на собствеността на министерството;
11. изготвя становища по предварително
писмено съгласуване на разпоредителни сделки със спортни обекти и съоръжения – частна
държавна собственост, извършвани от ръководителите на ведомствата и от областните
управители;
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12. изготвя и комплект ува искания за
актуване на имоти – държавна собственост,
предоставени за управление на министерството, води на отчет и съхранява актовете
и следи за своевременното им актуализиране;
13. събира, проверява, съхранява, актуализира и предоставя за ползване информацията
в публичния регистър на спортните обекти и
съоръжения и на обектите за социален туризъм, както и регистрите по чл. 75 от Закона
за държавната собственост на имотите на
министерството;
14. подпомага министъра при упражняване
правата на едноличен собственик на капитала
в едноличните търговски дружества и правата
на собственик на капитала на държавата в
търговски дружества в областта на спорта, в
които държавата е акционер или съдружник,
както и контрола върху тяхната дейност;
15. води регистър на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които
министърът упражнява правата на едноличен
собственик на капитала в едноличните търговски дружества и правата на собственик на
капитала на държавата в търговските дружества в областта на спорта, в които държавата
е акционер или съдружник;
16. създава организация по охрана на труда
и по техника на безопасността;
17. извършва транспортно обслужване на
министерството, поддръжката и ремонта на
транспортните средства;
18. дава становища по постъпили запитвания на физически и юридически лица,
свързани с ползването и предназначението
на спортните обекти и съоръжения.“
§ 12. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „главна“ се
заличава.
2. В т. 3 думите „чрез териториалните си
структури“ се заличават.
3. Точка 8 се отменя.
4. Досегашната т. 9 става т. 8 и в нея след
думата „обекти“ се поставя точка и текстът
до края се заличава.
5. Досегашните т. 10 – 12 стават съответно
т. 9 – 11.
§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови т. 2, 3 и 4:
„2. подпомага министъра при изпълнението
на държавната политика в областта на спорта
за хора с увреждания и деца в риск;
3. подготвя предложения до министъра за
разпределение на средствата от държавния
бюджет и от постъпления на Българския спортен тотализатор за финансиране на програми
за развитие на спорта за учащи се, спортните
училища и спорта за хората с увреждания и
деца в риск;
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4. подготвя предложения до министъра за
размера на средствата за финансово подпомагане дейностите на национални спортни
организации и многоспортови федерации,
администриращи спорта за учащи се и спорта
за хората с увреждания и деца в риск;“.
2. Досегашните т. 2 – 9 стават съответно
т. 5 – 12.
3. Досегашната т. 10 става т. 13 и в нея
думите „и участва в“ се заличават.
4. Досегашната т. 11 става т. 14.
5. Създават се т. 15 – 18:
„15. разработва и координира изпълнението на програми и проекти за развитието
на ученическия и студентския спорт, спорта
за хора с увреждания, деца в риск и деца от
детските градини;
16. подпомага и координира изпълнението
на програми и проекти, свързани с физическото
възпитание и спорта за хора с увреждания и
деца в неравностойно положение;
17. подпомага и координира провеждането
на състезания и прояви за хората с увреждания и деца в риск;
18. подпомага методически кадрите, работещи в областта на спорта за хора с увреждания
и деца в риск, и съдейства за повишаване
квалификацията на спортните специалисти
за адаптиран спорт за хора с увреждания.“
§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Спорт за високи постижения“:
1. подпомага министъра съвместно с българските спортни федерации, Българския
олимпийски комитет, ведомствата и общините
при разработването на държавната политика
в областта на спорта за високи постижения;
2. подпомага министъра при подготовката
и изпълнението на Националната програма за
развитие на физическото възпитание и спорта
в частта на спорта за високи постижения;
3. разработва и предлага проекти на правилници, наредби, инструкции и други актове
в областта на спорта за високи постижения;
4. разработва и предлага годишна програма за олимпийска подготовка и програма за
развитие на спорта за високи постижения;
5. координира организацията и подготовката на официалните български делегации за
участие в олимпийски игри и в други международни състезания, изискващи формиране
на национални делегации от различни видови
спорт;
6. осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програма за олимпийска
подготовка и програма за развитие на спорта
за високи постижения;
7. подпомага изпълнението на програмите
за повишаване квалификацията на спортните
специалисти в областта на спорта за високи
постижения;
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8. разработва условията и реда за предоставяне на целеви средства от държавния
бюджет и средства от постъпления от Българския спортен тотализатор на спортните
организации за изпълнение на националната
програма, програмата за олимпийска подготовка, програмата за развитие на спорта за
високи постижения и други проекти, свързани
със спорта за високи постижения;
9. подготвя предложения до министъра за
размера на разпределяне на субсидиите от
държавния бюджет и средствата от постъпления от Българския спортен тотализатор
за олимпийската подготовка и дейността на
българските спортни организации;
10. дава становища по изготвените от
български спортни федерации предложения
до министъра за разпределение на годишните субсидии за подпомагане дейността на
спортните клубове;
11. дава становища за държавни награди
на спортисти, треньори и спортни деятели
за постигнати високи спортни резултати и за
цялостен принос в областта на спорта;
12. подготвя предложения до министъра
за награ ж даване на спортисти, т реньори
и длъжностни лица с парични средства от
Министерството на физическото възпитание
и спорта за постигнати призови класирания
от олимпийски игри, световни и европейски
първенства;
13. подготвя предложения до министъра за
отпускане на месечна премия от Министерството на физическото възпитание и спорта на
олимпийски медалисти, прекратили активната
си състезателна дейност;
14. подпомага министъра при изготвянето
на договорите с българските спортни федерации по Програмата за олимпийска подготовка
и Програмата за развитие на спорта за високи
постижения;
15. изготвя годишни отчети за изпълнението
на сключените договори между министерството и БСФС по Програмата за олимпийска подготовка и Програмата за развитие на
спорта за високи постижения;
16. води национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите
в тях спортни клубове;
17. събира, систематизира и съхранява
информаци я в Национални я регист ър на
спортните организации;
18. събира, систематизира и съхранява
информация за спорта за високи постижения,
включително за участието и представянето
на българските спортисти на световни и европейски първенства и на олимпийски игри.“
§ 15. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Контрол и управление
на спортната подготовка“:
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1. подпомага министъра при подготовката
и изпълнението на Националната програма
за развитие на физическото възпитание и
спорта в частта за управление и контрол на
спортната подготовка;
2. осъществява управление и контрол на
дейностите, свързани с ефективността на
спортната подготовка на национални и олимпийски състезатели;
3. подпомага българските спортни федерации при анализиране на тренировъчния
процес във връзка с планирането на спортната
подготовка на националните и олимпийските
състезатели;
4. подпомага тренировъчния процес на националните и олимпийските състезатели чрез
прилагане на методики за физикално възстановяване след тренировъчни натоварвания;
5. изготвя критерии за оценка на функционалното състояние, двигателните, спортнотехническите и психическите качества на
спортистите;
6. организира разработването и одобрява
нови методики и средства за тестване на физическите и спортно-техническите качества
в различните видове спорт и съдействие за
своевременното им внедряване в спортната
практика;
7. организира разработването и внедрява
ефективни тестови програми за подбор, контрол и оценка на перспективни състезатели
за попълване на националните отбори;
8. разработва планове, проекти и програми
за управление и контрол на спортната подготовка и координацията им с други ведомства;
9. осъществява теренни и лабораторни
изследвания чрез специализирани методики;
10. създава и поддържа база данни за
нивата на тренираност на състезателите от
националните и олимпийските състави.“
§ 16. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Дирекция „Международна дейност“:
1. съгласу ва, организира, реа лизира и
координира дейността на министерството в
областта на международното сътрудничество;
2. подпомага и координира участието на
страната в двустранни и многостранни междуправителствени дейности в областта на
физическото възпитание и спорта;
3. подпомага министъра при съгласуването
и подготовката на двустранни и многостранни
международни договори в областта на спорта;
4. следи и контролира изпълнението на
задълженията на страната, произтичащи от
международни договори и от членството в
международни организации в областта на
физическото възпитание и спорта;
5. проучва, следи и анализира европейските практики в областта на физическото
възпитание и спорта;
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6. съдейства за информационното осигуряване по отношение на участието на лицензираните спортни организации в международни
програми в областта на спорта;
7. разработва и предлага насоки и мерки за
успешното участие на български представители в структурите, формиращи международната
спортна политика;
8. подготвя, координира и участва в изпълнението на протоколи за пряко сътрудничество,
на програми и спогодби за сътрудничество в
областта на спорта между Република България
и други страни;
9. ръководи и координира изпълнението
на програми на Европейския съюз в областта
на спорта;
10. ръководи и координира изпълнението на
програми на UNESCO, ENGSO и други международни организации в областта на спорта;
11. подготвя информации и справки, свързани с международната спортна дейност;
12. подпомага популяризирането на българския спорт в чужбина;
13. подпомага българските спортни федерации при осигуряването на визи, при организирането на спорни прояви в Република
България и при получаването на визи за
чужбина;
14. осъществява и координира цялостната
международна дейност на министерството, в
т. ч. подготовка на двустранни и многостранни
договори за международно сътрудничество,
организация и контрол за тяхното изпълнение; организира и подпомага участието
на министъра и другите представители на
министерст вото в меж д у народни мисии;
осъществява оперативен контакт с чужди
посолства в Република България и с правителствени институции в чужбина; подготвя
задграничните командировки и осигурява
логистичното им обезпечаване, организира
международни срещи и осъществява международна протоколна дейност;
15. осигурява преводите при срещи с чуждестранни представители и извършва преводи
на материали и документи, свързани с дейността на министерството;
16. изготвя информация за развитието и
перспективите в областта на спорта и мястото
на българския спорт в световен мащаб с оглед
на световните и европейските практики;
17. сътрудничи на другите звена на министерството, като предоставя информация
от международни организации в областта на
спорта, антидопинга, борбата против насилието в спорта и др.;
18. участва в работата на Съвета по европейски въпроси;
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19. осъществява подготовката и съгласуването на национални позиции по въпросите на
физическото възпитание и спорта и участие в
работните органи на Съвета на Европейския
съюз и на Европейската комисия;
20. осъществява координацията на цялостната дейност на министерството по въпросите
на Европейския съюз в областта на физическото възпитание и спорта;
21. осигурява информация за възможностите за кандидатстване по проекти, инициативи
и програми, администрирани от институциите
на Европейския съюз.“
§ 17. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Достъпът на външни лица в сградата
на министерството се осъществява съгласно
Инструкцията за охраната и пропускателния
режим в министерството, издадена от министъра.“
§ 18. В чл. 35 ал. 1 се изменя така:
„(1) Работното време на служителите в
администрацията на министерството е от
9,00 до 17,30 ч. в работните дни на седмицата
с почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.“
§ 19. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „заместник-министри“ се отменя.
2. На ред „Политически кабинет“ цифрата
„5“ се заменя със „7“.
3. На ред „Инспекторат“ се добавя „по
чл. 46 от Закона за администрацията“ и циф
рата „5“ се заменя с „2“.
4. Създава се нов ред:
„Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта
6“.
5. На ред „Обща администрация“ числото
„58“ се заменя с „48“.
6. В раздел „Обща администрация“ думите „дирекция „Инвестиционна политика и
управление на собствеността“ се заменят с
„дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“, а числото
„20“ се заменя с „10“.
7. На ред „Специализирана администрация“
числото „99“ се заменя със „106“.
8. В раздел „Специализирана администрация“:
а) след думите „в т. ч.“ се създава нов ред:
„дирекция „Инвестиционна политика и
управление на собствеността“
20“;
б) на ред „Главна дирекция „Физическо
възпитание и спорт в свободното време“ думата „Главна“ се заличава;
в) на ред „дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“ числото „23“
се заменя с „20“;
г) думите „дирекция „Национален информационен център“ се заменят с „дирекция
„Международна дейност“, а числото „18“ се
заменя с „8“.
§ 20. В приложение № 2 към чл. 20, т. 4
се правят следните изменения и допълнения:
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1. След думите „Приложение № 2“ думите
„чл. 20, т. 4“ се заменят с „чл. 21а, т. 6“.
2. Точка 10 се отменя.
3. Създава се т. 12:
„12. Учебна спортно-оздравителна база
язовир „Пчелина“ и Резервоар за питейна
вода – с. Лобош, община Ковачевци, област
Перник, местността „Магарева махала“ и
местността „Падините“;“
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Правилник за дейността,
структурата и организацията на работа на
Междуведомствения съвет по пространствени
данни към министъра на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
дей нос т та, с т ру к т у рата и орга н иза ц и я та
на работа на Междуведомствения съвет по
пространствени данни към министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 24, ал. 5 от Закона
за достъп до пространствени данни.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
ПРАВИЛНИК
за дейността, структурата и организацията
на работа на Междуведомствения съвет по
пространствени данни
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността,
структурата и организацията на работа на
Междуведомствения съвет по пространствени
данни, наричан по-нататък „Междуведомствения съвет“.
Чл. 2. Междуведомственият съвет е консултативен орган към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
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Раздел II
Функции
Чл. 3. (1) Междуведомственият съвет:
1. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при
осъществяването на методическо ръководство
по изграждането, внедряването, развитието,
поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация, като:
а) предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
проекти на решения, свързани с изграждането
на националната инфраструктура на пространствени данни (ЗДПО) в съответствие със
Закона за достъп до пространствени данни,
регламентите и решенията на Европейската
комисия, спецификации и други актове, публикувани от Комитета по INSPIRE;
б) прави предложения за възлагане на
експертни групи и комисии по чл. 4, ал. 4 за
изготвянето на указания, писма и други документи, подпомагащи дейността на държавните
структури при изграждане на националната
инфраструктура на пространствени данни, и
приема подготвените материали;
в) съгласува темите на проекти и техническите задания, свързани с дейностите по
изграждане на националната инфраструктура
на пространствени данни;
г) събира информация за изпълнението на
проектите и постигане на целите, свързани с
инфраструктурата на пространствени данни;
д) организира изслушване на служители във
връзка с изграждането на инфраструктурата
на пространствени данни в отделни държавни
структури с цел докладване за проблеми и
подпомагане на тяхното решаване, докладване на добри резултати и прилагане на добри
практики;
е) изготвя проект на правила за обмен на
данни между публичните власти, споразумения за достъп, механизми за координация и
мониторинг, компоненти за сигурност, контрол и достъп;
2. прави предложения за дейността на
лицата по чл. 4, ал. 1 ЗДПД във връзка с
осигуряването на достъп до пространствени
данни и услуги за тях.
(2) За подпомагане изпълнението на функциите си Междуведомственият съвет с решение
може да привлича служители от държавната
администрация и външни експерти, включително в работата на експертните групи.
Чл. 4. (1) Председател на Междуведомствения съвет е министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице.
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(2) Заместник-председатели на Междуведомствения съвет са заместник-министър на
околната среда и водите и заместник-министър
на регионалното развитие и благоустройството
или оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя
със заповед членовете на Междуведомствения
съвет по предложение на органите на изпълнителната власт – първични администратори
на пространствени данни.
(4) За изпълнение на конкретни задачи
Междуведомственият съвет с решение създава
експертни комисии и групи.
Чл. 5. (1) Председателят на Междуведомствения съвет:
1. организира работата на Междуведомствения съвет;
2. свиква заседанията на Междуведомствения съвет;
3. утвърждава проекта на дневен ред за
заседанията на Междуведомствения съвет;
4. ръководи заседанията на Междуведомствения съвет;
5. координира работата на Междуведомствения съвет.
(2) В отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от определен от него
заместник-председател.
Чл. 6. Членовете на Междуведомствения
съвет представят писмени становища на съответното министерство или друго ведомство
по разглежданите въпроси.
Чл. 7. (1) Дейността на Междуведомствения
съвет се подпомага от секретар.
(2) Секретарят:
1. изготвя проекта на дневен ред;
2. изпраща на членовете на съвета утвърдения дневен ред за заседанията на Междуведомствения съвет;
3. осигурява на членовете на Междуведомствения съвет материалите по дневния ред за
запознаване с тях;
4. води протокол от всяко заседание на
Междуведомствения съвет.
Раздел III
Организация на работата
Чл. 8. (1) Междуведомственият съвет заседава най-малко веднъж в месеца при предварително одобрени от председателя дата и дневен
ред, а в негово отсъствие – от определен от него
заместник-председател. Секретарят изпраща
одобрения дневен ред и материалите по него
на всеки член на Междуведомствения съвет
не по-късно от 7 работни дни преди датата
на провеждане на заседанието.
(2) Заседанията се считат за редовни, ако
на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете
на Междуведомствения съвет.
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(3) С писмено искане на член на Междуведомствения съвет в конкретни случаи
председателят или заместващият го заместник-председател може да свиква извънредни
заседания.
(4) В случаите по ал. 3 материалите по
дневния ред могат да бъдат предоставени и
на самото заседание.
(5) Всеки член на Междуведомствения съвет
може да предложи за разглеждане въпроси
от компетентността на съвета не по-късно от
10 дни преди датата на заседанието. В същия
срок той предава на секретаря на Междуведомствения съвет всички свързани с предложенията материали и проект на решение.
(6) Меж дуведомственият съвет приема
решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване. При
равенство на гласовете председателят има
решаващ глас.
(7) За всяко заседание на Междуведомствения съвет се води протокол, който се
подписва от всички присъстващи членове
и от секретаря. Към протокола се прилагат
документите от заседанието.
(8) А дминистративното обслужване на
Междуведомствения съвет се извършва от
а дминист раци я та на Министерст вото на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(9) Документите от заседанията на Междуведомствения съвет се предоставят на членовете му по електронен път след приемането им.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 24, ал. 5 от Закона за
достъп до пространствени данни.
11168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на План за развитие на въоръ
жените сили на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема План за развитие на въоръжените сили на Република България съгласно
приложение № 1.
Чл. 2. Приема графици и разчети за развитие на въоръжените сили до 2014 г. съгласно
приложение № 2 (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 54 на
Министерския съвет от 2008 г. за приемане
на Актуализиран план за организационно
изграждане и модернизация на въоръжените
сили на основата на плана за организационно
изграждане и модернизация на въоръжените
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сили до 2015 г., приет с Постановление № 301
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 33 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г.,
бр. 43, 59 и 96 от 2009 г. и бр. 48 от 2010 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1
ПЛАН
за развитие на въоръжените сили на
Републ ика България
Увод
Съвременната стратегическа среда за сигурност, натрупаният значителен дисбаланс между
планираните способности и отделяните за тяхното
създаване и поддържане ресурси, неефективният
отбранителен мениджмънт и негативното влияние на световната икономическа и финансова
криза наложиха провеждането на Преглед на
структурата на въоръжените сили. Прегледът
стартира през февруари 2010 г., като в хода на
този процес бяха преразгледани и актуализирани
структурата, числеността, ролята, мисиите и
задачите на въоръжените сили. Главната цел бе
да се определи какви отбранителни способности
трябва да развива България, като се отчитат
наличните и реално прогнозируемите ресурси,
които обществото може да отдели за отбрана,
в контекста на участието в системата за колективна отбрана на НАТО и Общата политика за
сигурност и отбрана на Европейския съюз (ЕС).
Целта е постигане на реална трансформация
на отбранителните способности, а не просто
поредното им механично съкращаване.
Планът за развитие на въоръжените сили е
резултат от Прегледа на структурата на въоръжените сили. Концептуалната част от прегледа
приключи с изработването на Бялата книга за
отбраната и въоръжените сили на Република
България в качеството є на програма за развитие на въоръжените сили, приета с решение
на Народното събрание. Тази програма ще се
осъществи на практика посредством Плана за
развитие на въоръжените сили и Дългосрочния
инвестиционен план. За разлика от досегашната
практика въпросите на модернизацията ще бъдат
обособени в Дългосрочния инвестиционен план.
Двата плана са взаимосвързани, като последният е от решаващо значение за постигането на
заложеното в първия план.
Целта на Прегледа на структурата на въоръжените сили, която практически ще се осъществи
чрез Плана за развитие на въоръжените сили, е
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изграждането и поддържането на единен комплект от сили и способности с единна система за
командване и управление за мирно време и при
кризи, със съответстваща на ролята, мисиите и
задачите им организация, численост, въоръжение,
техника и подготовка. Това ще бъдат модерни и
адекватно ресурсно осигурени въоръжени сили,
които приоритетно ще развиват способности за
участие в експедиционни операции, заедно със
силите на останалите държави от НАТО и ЕС.
Предвид необходимостта от детайлна регламен тац и я и конк рет изац и я на п равата и
задълженията на гражданите и на органите за
ръководство на резерва на въоръжените сили
обществените отношения, свързани с резерва
на въоръжените сили, службата в него и на военния отчет на гражданите, ще бъдат уредени в
отделен Закон за резерва, като за целта ще бъдат
отменени или изменени съответните разпоредби
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Предвижда се изготвяне на нов Закон за
военната полиция, с който да се разширят сега
предвидените функции и правомощия на служба
„Военна полиция“ към министъра на отбраната,
с оглед осъществяване на по-тясното є взаимодействие с органите на националната полиция,
както и създаване на военни формирования
в Бъ л гарск ата арм и я с воен но -пол и цейск и
функции. Това отново ще наложи отмяна или
изменение на разпоредби в Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Ротите военна полиция ще се развиват, екипират и подготвят, като използват елементи от
програмите за обучение на специалните сили.
I. Общи положения
· основание
Планът за развитие на въоръжените сили
се приема от Министерския съвет на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
в съответствие с параметрите за развитие на
въоръжените сили, определени от Народното
събрание с решението му за приемане на Бяла
книга за отбраната и въоръжените сили като
програма за развитие на въоръжените сили
и за определяне числеността на въоръжените
сили, прието на 28 октомври 2010 г. (ДВ, бр. 88
от 2010 г.).
· предназначение
Планът за развитието на въоръжените сили
ще осигури изграждането на единен комплект
въоръжени сили с балансирани способности по
всички компоненти за решаване на целия спектър
от задачи, породени от очакваните сценарии и
анализи за развитие на военностратегическата
среда на сигурност.
· цели на плана
– осигуряване на механизъм за привеждане на
настоящата структура към параметрите, утвърдени с Бялата книга за отбраната и въоръжените
сили на Република България;
– гарантиране изпълнението на конституционните задължения на армията и осигуряване на
адекватен принос към съюзническите операции с
използването на единен комплект въоръжени сили;
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– развитие на интегрирана система за ефективно управление на отбраната при непрекъснат
граждански контрол, с потенциал за гъвкавост,
планиране и ефективно реагиране;
– съхраняване на наличните необходими способности, изграждане, поддържане и развитие
на липсващите способности, освобождаване от
способности с отпаднала необходимост и създаване на условия за последващо еволюционно
развитие на въоръжените сили;
– изграждане на въоръжени сили, развърнати по единно длъжностно разписание за мирно
време и при кризи, подготвящи се по единни
програми, използващи единни доктрини, оперативни процедури и методики и единна система
за командване и управление;
– постигане на баланс между необходими
способности и налични ресурси;
– постигане разпределение на разходите за
издръжка на личен състав, за текуща издръжка
и за капиталови разходи в съотношение 60:25:15;
– трансформиране на бойната поддръжка и
осигуряването.
· обхват на плана
– планът обхваща основните дейности за
развитие на Министерството на отбраната и
въоръжените сили през периода 2011 – 2014 г.,
а в частта за създаване на нови способности,
модернизация и превъоръжаване – и след 2014 г.
Планът е отворен за промени за пълно отразяване на настъпващи изменения в средата за
сигурност и съгласно приетия от НАТО цикъл за
отбранително планиране, преглед и осъвременяване се извършва на две години. В рамките на
утвърдените от Министерския съвет параметри
на плана министърът на отбраната или оправомощените от него длъжностни лица утвърждават
длъжностните разписания на съответните структури в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
· допускания
– предвижда се изменение на нормативната
уредба, която да осигури реализирането на заложените в Бялата книга параметри и промени
на въоръжените сили;
– след приемане на Закон за резерва се въвежда доброволен резерв за комплектуване на
мирновременните структури на въоръжените
сили, чиято численост ще бъде не повече от 10
на сто от личния състав на Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната;
– относително постоянният дял на бюджета
на министерството на отбраната от брутния
вътрешен продукт до 2014 г. е не по-малък от
1,5 на сто.
· принципи и подходи за развитие на въоръ
жените сили
принципи
– ефективен демократичен и г ра ж данск и
контрол върху въоръжените сили;
– развитие на въоръжените сили в съответствие с промените на средата за сигурност, със
способности, адекватни на новопоявяващите се
рискове и предизвикателства;
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– изграждането и развитието на въоръжените
сили е на основата на: интеграция; достатъчност;
приоритетност; съвместимост; адаптивност;
модулност на войсковите единици; единство на
силите; отчитане на ресурсите; единоначалие и
организационна подчиненост; приемственост и
последователност; прозрачност;
– националните Цели на въоръжените сили
(или техният еквивалент), съгласувани в процеса
на отбранително планиране с НАТО, са ключов
елемент/отправна точка за изгражданите способности;
– постигане на оптимален баланс меж ду
планираните способности за изпълнение на ролята, мисиите и задачите на въоръжените сили
и реалните ресурсни възможности на държавата.
подходи
– подход на планиране, базиран на способности, адекватни на пакета от правдоподобни
и най-вероятни военни задачи в мирно време и
при кризи с приоритет на силите, способни да
участват в съвместни и експедиционни операции;
– преструктурирането на въоръжените сили
ще се извършва „от горе на долу“ и ще започне
със структурите за управление на стратегическо
ниво (интегрираното Министерство на отбраната) и оперативно ниво (Съвместното оперативно
командване и щабовете на видовете въоръжени
сили);
– постепенно и непрекъснато нарастване бое
способността на войските и силите по време на
прехода до 2014 г.;
– приоритетно развитие на силите и средствата за разузнаване, наблюдение и ранно
предупреждение на системата за командване
и управление, силите за развръщане с основен
акцент на силите за незабавно действие и силите
за специални операции;
– престру кт у рирането на съединени ята и
частите се съпътства със съкращаване броя на
гарнизоните и казармените райони;
– поддържащите и допълнителните задачи се
извършват само с вече изградени способности;
– повишаване на ефективността и ефикасността при управление на отбранителните ресурси
и оптимално изразходване на ограничените
бюджетни средства.
· мисии и задачи на въоръжените сили
На въоръжените сили са възложени следните
мисии:
– отбрана;
– подкрепа на международния мир и сигурност;
– принос к ъм национа лната сиг у рност в
мирно време.
Мисия Отбрана – обхваща задачите, свързани
с гарантирането на националния суверенитет и
независимост, защита на териториалната цялост
на страната и на страните – членки на НАТО,
в условията на чл. 5 от Северноатлантическия
договор.
Мисия Подкрепа на международния мир и
сигурност – включва изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за участие
в операции на НАТО и Европейския съюз в от-
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говор на кризи, предотвратяване на конфликти,
за борба с тероризма, участие в мисии на ООН,
ОССЕ и други коалиционни формати, дейности
по контрол на въоръженията, неразпространение
на оръжия за масово унищожение, техните носители и материалите за тяхното производство,
международно военно сътрудничество, предоставяне на хуманитарна помощ, укрепване на
доверието и сигурността.
Мисия Принос към националната сигурност
в мирно време – включва поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални
рискове и заплахи; дейности по контрола на
въздушното и морското пространство; операции
по сдържане и неутрализиране на терористични
групи; защита на стратегически обекти; защита
и подпомагане на населението при природни
бедствия, аварии и екологични катастрофи; неутрализиране на невзривени боеприпаси; оказване
на хуманитарна помощ; съдействие за контрола
на миграцията; спасителни и евакуационни дейности; помощ, при необходимост, на други държавни органи, организации и органи на местното
самоуправление и местната администрация за
предотвратяване и преодоляване на последствията от терористични атаки, природни бедствия,
екологични и индустриални катастрофи и опасно
разпространение на инфекциозни заболявания.
· нивo на амбиция по мисиите на въоръже
ните сили
– по мисия Отбрана
В съответствие с Конституцията на Република
България въоръжените сили защитават суверенитета и териториалната цялост на страната с
всички разполагаеми сили и средства. Тази защита се осъществява в условията на активиран
чл. 5 от Вашингтонския договор и въоръжените
сили я изпълняват съвместно със сили и средства
за колективна отбрана на НАТО, определени в
системата на общото планиране на Алианса,
като част от тях своевременно са развърнати на
българска територия.
При задействане на чл. 5 от Вашингтонския
договор и действия на територията на други
страни – членки на НАТО, въоръжените сили
осигуряват сухопътни, военноморски и военновъздушни сили от комплекта, предварително
определен и договорен в рамките на процеса на
отбранително планиране на НАТО. Основният
компонент от този комплект е бригадна тактическа група от Сухопътните войски на основата
на средна механизирана бригада.
По тази мисия въоръжените сили осъществяват наблюдение, контрол и защита на въздушното пространство в рамките на интегрираната
система за противовъздушна отбрана на НАТО,
в т. ч. водене на самостоятелен „Air Policing“,
а в перспектива и чрез участие в системата за
противоракетна отбрана на НАТО; наблюдение
и защита на морските пространства; поддържане
в готовност на системата за ранно предупреждение и управление; поддържане на необходимите
национални способности в състояние за функциониране в съюзната система за колективна
отбрана.
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– по мисия Подкрепа на международния мир
и сигурност
Въоръжените сили поддържат готовност за
участие в многонационални съюзнически и коалиционни сили за операции, провеждани от НАТО,
ЕС, ООН или коалиции от държави, в отговор
на кризи извън територията на страната (извън
условията на член 5 от Северноатлантическия
договор). Въоръжените сили на Република България участват със сили и средства с общ личен
състав до 10 на сто от състава на Сухопътните
войски. В количествени параметри този принос
се изразява в участие в продължителни операции
с ротация едновременно със:
 един усилен батальон (бойна група) или
повече на брой малки подразделения и средства
от видовете въоръжени сили с въоръжение и
техника в рамките на ресурсния еквивалент на
нивото на амбиция (средно с 1000 души);
 Военновъздушните сили участват с два
хеликоптера без ротация за период 6 месеца в
рамките на една година и с необходимия личен
състав;
 Военноморските сили участват с декларираните сили в рамките на ресурсния еквивалент
за участие на една фрегата за период от 3 до
6 месеца в рамките на една година;
 за участие в операциите се осигуряват логистични елементи по целесъобразност.
– по мисия Принос към националната сигур
ност в мирно време
По тази мисия въоръжените сили подпомагат
действията на другите национални институции,
като предоставят налични подготвени формирования в рамките на съществуващите способности
съгласно разработените планове.
На територията на Република България въоръжените сили са в готовност да предоставят
в подходяща степен готови за използване сили и
средства. Броят на личния състав и количествата
средства ще нарастват в зависимост от степента
на заплахата (условията на кризата) в рамките
на съществуващата организационна структура.
· минимални военни изисквания
Минималните военни изисквания са сили и
средства, които гарантират успешното изпълнение
на задачите по всяка мисия. Те са дефинирани
на базата на десет планиращи сценария, илюстриращи възможните ситуации за използване на
въоръжените сили и на разработените концепции
и профили към планиращите сценарии.
· доктрина
Изводите по отношение на стратегическата
среда и членството в НАТО и ЕС водят до промени в концепциите и доктрините за използване
на ВС, които са определящи за новата им структура. Необходима е промяна в концепцията за
изграждане, бойна подготовка и използване на
въоръжените ни сили на базата на маневрени
бойни групи, напълно екипирани и обучени за
участие както в отбраната на страната, така и
в мисиите извън нейната територия.
Основни отправни точки за разработване на
бъдещите доктрини като императив на способностите са: фокус върху развитието на способностите
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и тяхното ефективно бойно използване; висока
степен на готовност; подготовка за действия в
съвместна и многонационална среда; висока
използваемост и гъвкавост; модулен принцип на
изграждане на силите. Развивайки оперативните
си способности, въоръжените сили изграждат:
маневрени и експедиционни формирования, способни да изпълняват задачи в пълния спектър
от операции, осигурени със съвременно технологично оборудване; поддържани от интегрирана
логистика, способни да действат в мрежова среда, бързо преминаващи от едно функционално
състояние в друго, оперативно съвместими със
съюзните войски и сили, способни да взаимодействат с гражданските власти и неправителствени
организации, с високоподготвен професионален
личен състав.
Използвайки концептуалните резултати от
Прегледа на структурата на силите и отчитайки
постановките в Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна стратегия
и Бялата книга за отбраната и въоръжените
сили, до юни 2011 г. ще се извърши преглед на
комплекта доктрини и ще се подготвят проекти
на нови документи, които да бъдат одобрени
и разпоредени за прилагане до края на 2011 г.
Документ на най-високо ниво в йерархичната
структура на доктриналните документи на въоръжените сили е Доктрината на въоръжените
сили, която ще бъде основа за разработване на
останалите доктрини.
II. Структура на въоръжените сили
1. Развитие на функционалната структура на
въоръжените сили
Република България изгражда и развива въоръжени сили в съответствие с осигуряване на
необходимите отбранителни способности, адекватни усилия за реализация на ангажиментите
на страната като член на НАТО, ЕС и по силата
на други международни многостранни или двустранни договори при стриктно съобразяване с
ресурсните възможности на страната.
Въоръжените сили на Република България
изграждат единен комплект от сили и способности, необходими за осигуряване на националната
отбрана и участие в колективната система за
сигурност на НАТО, общата европейска политика
за сигурност и отбрана и други международни
договорености при стриктно съобразяване с
ресурсните възможности на страната.
В съответствие с мисиите и задачите, поетите политически ангажименти за предоставяне
на сили за целите на колективната отбрана и
структурата на силите на НАТО (МС – 317/1)
въоръжените сили в рамките на единния комплект във функционално отношение изграждат
Сили за развръщане и Сили за отбрана.
А. Сили за развръщане са военни формирования от въоръжените сили с висока мобилност, с
висока и по-ниска степен на готовност, способни
за изпълнение на мисии на НАТО на територията
на Алианса или извън нея по смисъла на член 5
от Вашингтонския договор, както и операции не
по член 5 от Вашингтонския договор в отговор
на кризи.
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Силите за развръщане включват в състава
си формированията, декларирани за целите на
колективната отбрана, в съответствие с поетите
задължения и отговорности.
Б. Сили за отбрана са формирования от
въоръжените сили с ограничена мобилност, с
висока и по-ниска степен на готовност, способни
за провеждане на операции по защита на териториалната цялост на страната или съседните
държави в системата на колективната сигурност
и отбрана, по защита на въздушния и морския
суверенитет на страната с интегрирани системи
в общата система на НАТО, осигуряващи принос
към националната сигурност в мирно време и
противодействие на потенциални асиметрични
заплахи.
Броят на формированията с висока и по-ниска
готовност от Силите за отбрана се определя в
съответствие с изискванията на документите по
планиране, развитието на средата за сигурност,
задачите по отбраната на страната и реалните
възможности за ресурсното им осигуряване.
Силите включват в състава си формирования
от Сухопътните войски, Военновъздушните и
Военноморските сили, както и формирования
за логистично и комуникационното осигуряване,
пряко подчинени на командващия на Съвместното командване на силите.
Към Силите за отбрана се включват и структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната, чиито способности са насочени към:
– добиване, съхранение и разпространение
на информация;
– опазване на реда и сигурността във военните
формирования от ВС;
– адекватно медицинско осигуряване;
– комплектуване, обучение и подготовка на
личен състав;
– осигуряване изпълнението на правомощията
на министъра на отбраната по ЗОВСРБ и другите
специални закони;
– осигуряване дейности и на други държавни
органи;
– възстановяване и отдих на личния състав
от ВС.
Срокове за готовност за използване на въ
оръжените сили:
Сроковете за готовност на формированията
от въоръжените сили имат за цел да се постигне необходимата гъвкавост при планирането и
провеждането на операции.
Приетата категоризация на военните формирования на въоръжените сили е в съответствие
с установената система на НАТО и включва
11 категории с период от 2 до над 365 денонощия.
Формированията от ВС с категории от 1 до
9 формират Силите с нарастваща готовност.
Формированията с категории 10 и 11 формират
Силите с голяма продължителност на нарастване.
Силите с нарастваща готовност се подразделят на:
– Сили с висока готовност;
– Сили с по-ниска готовност.
Силите с висока готовност са формирования
от въоръжените сили (съвместното командване
на силите, видовете въоръжени сили, струк-
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турите на пряко подчинение на министъра на
отбраната) с категория от 1 до 8 и с готовност
за използване от 2 до 90 денонощия.
Част от формированията с висока готовност
формират Силите за незабавно действие (СНД).
Съставът на СНД, необходим за изпълнение на
национални задачи, се определя ежегодно със
заповед на министъра на отбраната.
Силите с по-ниска готовност са формирования от въоръжените сили (от съвместното
командване на силите, от видовете въоръжени
сили, от структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната) с категория 9 и готовност за използване до 180 денонощия.
Броят на формированията с висока и с по-ниска готовност от Силите за отбрана се определя
в съответствие с изискванията на документите по
планиране, с развитието на средата за сигурност,
задачите по отбраната на страната и реалните
възможности за ресурсното им осигуряване.
Привеждането на формированията от една степен
в друга се извършва с установените процедури и
утвърдените планове за нарастване готовността
на въоръжените сили.
Комплектуването с личен състав, въоръжение и материални средства е в зависимост от
категорията на готовност.
Силите с голяма продължителност на нара
стване са военни формирования от въоръжените
сили с дългосрочно формиране и нарастване при
възникване на най-неблагоприятния и отдалечен във времето сценарий за широкомащабна
операция по член 5 от Вашингтонския договор.
Въоръжените сили на Република България не
поддържат структури с личен състав, въоръжение
и материални средства за изграждането на формирования с такава готовност. Това е продиктувано от факта, че в резултат на положителните
процеси в международните отношения вероятността за мащабен конфликт между държави е
занижена и малко вероятна. Вероятността от
въвличане на Република България като член на
НАТО и Европейския съюз в такъв конфликт е
незначителна. Ако възникне такава заплаха, чрез
механизмите на колективната отбрана в НАТО
страната ни ще бъде в състояние да ангажира
далеч по-големи военни ресурси от тези, които
би могла да осигури сама.
Осигуряването на военни способности от България за операции на НАТО или за коалиционни
операции е много по-вероятно от мобилизирането на сили за отразяване на конвенционална
заплаха срещу страната.
2. Организационна структура на въоръже
ните сили
2.1. Съвместно командване на силите
Съвместното командване на силите е функционално интегрирана структура на оперативно
ниво за командване и управление на Българската
армия за изпълнение на пълния спектър от мисии
на въоръжените сили на Република България.
В тази структура доминираща характеристика
е съвместността. Командирите на видовете въоръжени сили са подчинени на командващия на
Съвместното командване на силите.
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Командващият на Съвместното командване
на силите осъществява командването и оперативното управление на пряко подчинените му
военни формирования, както и командването на
военните формирования от Българската армия
в съвместните операции.
Съвместността и функционалната интеграция
на оперативно ниво позволява да се оптимизира личният състав и организационно-щатната
структура на щабовете.
Съвместното командване на силите обединява и осъществява единствено онези функции
и дейности, които са общи за трите командвания – съвместно разузнаване, съвместни операции, съвместна логистика, комуникационноинформационна поддръжка.
Съвместното командване на силите се състои
от командващ, заместник-командващ, началник
на щаба и щаб. На пряко подчинениe на командващия на Съвместното командване на силите
са следните формирования:
– бригада „Логистика“;
– Щаб за контрол на придвижването;
– „Мобилна КИС“;
– Център за документално осигуряване;
– Военен команден център (ВКЦ);
– Център за осигуряване;
– Център за наблюдение и контрол на РХБЕО;
– Национален военен учебен комплекс (НВУК)
„Чаралица“;
– Оперативен архив на Българската армия;
– УП „Ново село“.
2.2. Сухопътни войски
Сухопътните войски участват в отбраната на
страната за гарантиране сигурността и териториалната є цялост самостоятелно или в състава на
съвместни оперативни сили. Това се осъществява
в системата на колективна система за сигурност
и отбрана, като се поддържат способности за
участие в изпълнението на мисиите и задачите
на въоръжените сили. Сухопътните войски поддържат постоянна готовност, водят подготовка,
участват в международни операции в отговор
на кризи извън територията на страната и за
гарантиране на мира и сигурността. Сухопътните войски изпълняват и задачи по защитата на
критична инфраструктура; по оказване помощ
на държавната и местната власт по подготовка,
поддръжка и защита на населението, националното стопанство и територията на страната за
реагиране при кризи и преодоляване на последствията от тях; по контрола над въоръженията
и неразпространението на оръжия за масово
унищожение, техните носители и материалите
за тяхното производство и прилагане на мерки
за укрепване на доверието и сигурността. Сухопътните войски поддържат способности за планиране и участие в самостоятелни и съвместни
операции.
За изпълнение на задачите, стоящи пред Сухопътните войски, и постигане на заявеното ниво
на амбиции необходимата им организационна
структура е следната:
– командване на Сухопътните войски в състав:
командир на Сухопътните войски, заместниккомандир, началник на щаба и щаб;
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– Център за документално осигуряване;
– две механизирани бригади;
– полк „Специални операции“;
– артилерийски полк;
– инженерен полк;
– логистичен полк;
– отделен механизиран батальон;
– разузнавателен батальон;
– батальон за ЯХБЗ и Е;
– батальон за гражданско-военно сътрудничество, географско обслужване и психологически
операции;
– Център за подготовка на специалисти;
– Единен център за начална подготовка;
– Учебен полигон „Корен“;
– Представителен духов оркестър.
В състава на бригадите се формират роти
„Военна полиция“.
2.3. Военновъздушни сили
Военновъздушните сили гарантират въздушния суверенитет на Република България, като
осъществяват наблюдение, охрана и отбрана на
нейното въздушно пространство, изпълняват
задачи по защита на критична инфраструктура и стратегически обекти на територията на
стратната. Това се осъществява в колективната
система за сигурност и отбрана, като се поддържат способности за участие в изпълнението
на мисиите и задачите на въоръжените сили.
Военновъздушните сили поддържат постоянна
готовност, водят подготовка, осъществяват контрол за спазване режима на въздухоплаването и
осигуряват неприкосновеността на въздушното
пространство на страната в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО.
Военновъздушните сили изпълняват задачи
по оказване помощ на държавната и местната
власт по подготовка, поддръжка и защита на
населението, националното стопанство и територията на страната за реагиране при кризи и
преодоляване на последствията от тях, помощ
на други министерства и ведомства за гасене
на пожари, наблюдение от въздуха, въздушен
транспорт на личен състав и товари.
Военновъздушните сили поддържат способности за планиране и участие в самостоятелни
и съвместни операции.
Организационната структура на Военновъздушните сили включва:
– командване на Военновъздушните сили в
състав: командир на Военновъздушните сили,
заместник-командир, началник на щаба и щаб;
– две авиационни бази;
– База за предно разполагане;
– Зенитно-ракетна база;
– База за командване, управление и наблюдение;
– База за специална техника;
– Център за документално осигуряване;
– рота „Военна полиция“.
2.4. Военноморски сили
Военноморските сили защитават интересите
на Република България в морското пространство,
гарантират нейния морски суверенитет и във
взаимодействие с другите видове въоръжени сили
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гарантират сигурността и териториалната цялост
на страната. Това се осъществява в системата на
колективната система за сигурност и отбрана,
като се поддържат способности за участие в
изпълнението на мисиите и задачите на въоръжените сили. Извън територията на страната
участват в съвместни и/или многонационални
операции с определени сили в контра- и антитерористични операции, патрулиране в назначени
райони, ембаргови операции, ескортиране на
особено ценни кораби и товари, както и в противоминни операции. Осъществяват непрекъснато
наблюдение и оповестяване за обстановката в
морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации
и стопанската дейност на море, допринасят за
предотвратяване на незаконен трафик на хора,
стоки и оръжия по море, изпълняват задачи по
хуманитарни, евакуационни и спасителни операции. Военноморските сили поддържат постоянна готовност, водят подготовка и изпълняват
и задачи по оказване съдействие на органите
на държавната и местната власт за защита на
населението, стопанството и инфраструктурата
при кризи и ликвидиране на последствията от
тях; по защита на важни стратегически обекти и
морската критична инфраструктура, подпомагат
борбата с организираната престъпност и трафика
на наркотици, хора и оръжия, участват в търсене и спасяване на море. Военноморските сили
поддържат способности за планиране и участие
в самостоятелни и съвместни операции.
Организационната структура на Военноморските сили включва:
– командване на Военноморските сили в
състав: командир на Военноморските сили,
заместник-командир, началник на щаба и щаб;
– отделна морска вертолетна авиобаза;
– морски специален разузнавателен отряд;
– отделен отряд за електронно разузнаване;
– брегови информационен отряд;
– брегова опорна система за комуникационно-информационна поддръжка;
– хидрографска служба;
– морски оперативен център;
– база за съхранение на технически имущества;
– осигуряващи формирования;
– военноморска база (вмб) в състав: щаб на
вмб; два пункта за базиране с отряди плаващи
средства и съоръжения, ремонтна работилница
и склад за въоръжение и техника; корабни дивизиони; брегови ракетно артилерийски дивизион
и формировани я, осиг у ряващи командване,
управление и комуникации;
– представителен духов оркестър;
– рота „Военна полиция“.
2.5. Структури на пряко подчинение на ми
нистъра на отбраната
Устройството и дейността им се определят с
правилник на съответната структура.
· Служба „Военна информация“
Служба „Военна информация“ добива, обработва, анализира, съхранява и предоставя
информация в интерес на националната и колек-
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тивната сигурност и отбраната при условия и по
ред, определени с Правилника за дейността на
службата. Службата осигурява информация до
съответните потребители на национално ниво,
в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
· Служба „Военна полиция“
Военната полиция е структура от състава
на въоръжените сили за опазване на реда и
сигурността в Министерството на отбраната, в
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и в Българската армия.
· Военномедицинска академия
Военномедицинската академия е лечебно
заведение за извънболнична и болнична помощ
и за военнонаучна, военноучебна и военноекспертизна дейност. Академията е част от националната система за здравеопазване и е изградена
за медицинско осигуряване на Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната,
насочено към опазване, укрепване и възстановяване здравето на личния състав.
· Военната академия „Г. С. Раковски“, На
ционалният военен университет „В. Левски“ и
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
са висши военни училища, които изпълняват
дейности по:
– обу чение за придобиване на висше образование по ак редитирани професиона лни
направления;
– обучение на специалисти с висше образование за следдипломна квалификация;
– професионално обучение на военнослужещи
със средно образование;
– извърш ва не на нау ч ноизс ледоват елск а
работа;
– обучение в областта на сигурността и отбраната на страната, свързани с други задачи,
възложени от министъра на отбраната.
· Национална гвардейска част
Националната гвардейска част е представително военно формирование, юридическо
лице – второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на отбраната.
· Военно-географска служба
Военно-географската служба e военно формирование от въоръжените сили извън състава на
Българската армия, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, самостоятелно
юридическо лице, второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към министъра на отбраната.
· Стационарна Комуникационно-информаци
онна система (КИС)
Стационарната КИС e военно формирование
от въоръжените сили извън състава на Българската армия, структура на пряко подчинение
на минист ъра на отбраната, самостоятелно
юридическо лице, второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към министъра на отбраната.
Формированието „Стационарна КИС“ се създава с реорганизация на командването и щаба
на свързочната бригада.
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В състава се включват стационарните комуникационно-информационни възли, осигуряващи
щабовете на стратегическо и оперативно ниво,
структурите, реализиращи взаимодействието с
други министерства и ведомства, стационарната комуникационна система, структурите за
изграждане на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на
страната (К АС) и поддържащи формирования.
В организационната структура на Стационарната К ИС се вк лючват С тац ионарната
комуникационна мрежа, Комуникационно-информационният център, Центърът за осигуряване
на К АС, оперативните центрове и Центърът за
инженерингова дейност и възстановяване на КИС.
III. Ръководство, командване и управление
Ръководството, командването и управлението
на въоръжените сили обхваща следните нива:
стратегическо, оперативно и тактическо.
1. На стратегическо ниво:
Министърът на отбраната ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика
в областта на отбраната на страната.
Министерството на отбраната подпомага
министъра на отбраната при изпълнение на правомощията му като централен едноличен орган
на изпълнителната власт и в дейността му по
ръководство и командване на въоръжените сили.
2. На оперативно ниво:
2.1. Командващият на Съвместното командване на силите и командирите на Сухопътните
войски, Военновъздушните и Военноморските
сили, подпомагани от щабове, формират единна
функционално-интегрирана структура с ясно
определени функции и отговорности. В тази
структура доминираща характеристика е съвместността. Командирите на видовете въоръжени сили
са подчинени на командващия на Съвместното
командване на силите.
В щаба на Съвместното командване на силите се поддържат способности за организиране
и управление на процесите в подчинените му
структури относно:
– управлението на ежедневната дейност, събирането на данни за обстановката и състоянието
на войските и силите от Българската армия;
подготовката на подчинените му командвания,
войски и сили; поддържането на бойната и мобилизационната готовност; оперативното управление на дежурните сили и средства; развръщането
на контингентите извън територията на страната
и тяхното административно управление;
– планирането, подготовката и провеждането
на съвместни операции в отговор на кризи на
оперативно ниво на командване и управление
в съответствие със стратегическите указания,
разработените предварителни планове и стратегически концепции за използване на ВС;
– поддържането на постояннодействащ оперативен център (ОЦ) за оповестяване на оперативните дежурни на министерствата и ведомствата,
въоръжените сили, за подпомагане осъществяването на административно управление на
контингентите извън територията на страната
и оперативното управление на дежурните сили
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и средства в мирно време, с възможности за
доразвръщане като Команден пункт за оперативно управление на подчинените му сили при
провеждане на операции в отговор на кризи (до
заемане на защитените пунктове, ако се възприеме да се поддържат такива за военно време).
2.2. Командирите и щабовете на Сухопътните
войски, Военновъздушните и Военноморските сили организират и ръководят цялостната
ежедневна дейнос т, носенет о на пос т оянно
оперативно дежурство, събирането на данни
за обстановката и състоянието в подчинените
формирования, осъществяват командването и
управлението им и ръководят подготовката и логистичното осигуряване. Провеждат мероприятия
за поддържане на бойната готовност. Планират
участието и използването на подчинените им
съединения, части и подразделения в операции
в състава на съвместни оперативни сили или
самостоятелно. Изграждат и поддържат способности на щабовете за планиране и управление на
самостоятелни операции и за участие в процеса
на планирането на съвместни операции под
ръководството на Съвместното командване на
силите. Изграждат и поддържат способности за
развръщане, осигуряване и поддръжка на действията на собствените сили и средства, подготвят
и предоставят формирования за участие в мисии
зад граница.
При провеждане на самостоятелни операции командирите на видовете въоръжени сили
управляват подчинените им тактически формирования. При съвместни операции те формират
щабни елементи на сухопътния, военновъздушния
и военноморския компонент за управлението
на участващите в съвместната операция сили
и средства.
2.2.1. Щабният елемент на сухопътния компонент се изгражда със способности за заемане
на полеви пункт за управление извън пункта
за постоянна дислокация с възможности командирът на Сухопътните войски да осъществи
управлението на подчинените му формирования,
участващи в съвместната операция, така че да
осигури развръщането на основните сухопътни
формирования и формированията за бойна и логистична поддръжка. Щабният елемент съвместно
със сили и средства на Съвместното командване
на силите може да изпълнява и функциите на
преден команден пункт на Съвместното командване на силите.
При провеждане на операция на Силите за
специалните операции (ССпО) щабът на Сухопътни войски формира щабен елемент за тяхното
управление.
2.2.2. Щабният елемент на военновъздушния
компонент поддържа постоянни оперативни способности за изпълнение на авиационни задачи.
Планира и управлява мисии по нанасяне на
въздушни удари, териториалната и зоналната
ПВО, въздушно разузнаване, близка поддръжка
от въздуха, изолиране на зона, участва в бойно
и небойно търсене и спасяване, електронно разузнаване и борба (ЕРБ), ранно предупреждение,
тактически транспорт в зоната на операцията.
Основен Пункт за управление на Военновъз-
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душните сили в мирно време и при кризи е
Авиационният оперативен център (АОЦ) с Оперативен център за въздушен суверенитет, а след
придобиване с център за управление от новата
система за командване и управление на Военновъздушните сили на НАТО. За ръководство
на действията на военновъздушния компонент
по време на операция се формира система за
командване и управление, която вк лючва и
използва изградената в мирно време система и
допълнително създадени центрове.
2.2.3. Щабният елемент на военноморския
компонент планира и осъществява управлението
на силите в операции по контрол на корабоплаването, по защита на териториалното море и
крайбрежието на страната, по защита на морските комуникации и стопанската дейност на
море, по патрулиране и ескортиране на море,
както и хуманитарни, евакуационни и спасителни
операции, противоминни операции, операции по
защита на стратегически обекти и критичната
морска инфраструктура, операции по защита на
населението при бедствия.
Щабът на военноморския компонент в зависимост от характера на съвместната операция
(когато тя не се развива преимуществено в морските пространства) трябва да е в състояние да
функционира като изнесен пункт за управление
(на базата на Морски оперативен център (МОЦ),
като предлага варианти за използване на силите на военноморския компонент в интерес на
командващия съвместната операция и участва
в тяхното управление.
3. На тактическо ниво:
3.1. Командирите на съединения, части и
подразделения управляват на тактическо ниво
подчинените им формирования.
3.2. Командирите на съединения, части и
подразделения, подчинени на командирите на видовете въоръжени сили, организират и ръководят
ежедневната войскова дейност на подчинените
щабове и формирования.
3.3. Командирите на формирования за логистична и комуникационно-информационна
поддръжка, пряко подчинени на командващия на
Съвместното командване на силите, организират
дейността и ръководят подчинените щабове и
формирования за изграждане и поддръжка на
способности за функциониране, развръщане и
поддържане на системите за логистично осигуряване, осигуряването с мобилизационни ресурси
и комуникационно-информационната поддръжка
на Българската армия.
IV. Численост на въоръжените сили и раз
пределение на личния състав по структури на
силите
Личният състав на въоръжените сили към
31 декември 2010 г. е 44 100 души, от които:
– военнослужещи – 34 700;
– цивилни служители – 9400.
След трансформацията на въоръжените сили
личният състав на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия към 31 декем-
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ври 2014 г. ще достигне не по-малко от 37 100
души и до 3400 резервисти. По категории този
състав се разпределя, както следва:
– военнослужещи – не по-малко от 29 000;
– цивилни служители – до 8100;
– резервисти – до 3400.
Редуцирането на личния състав за мирно
време на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (без доброволния
резерв) към 31 декември 2014 г. ще бъде 7000
души, като от тях:
– военнослужещи – с до 5700;
– цивилни служители – с не по-малко от 1300.
Министерството на отбраната се реорганизира
през 2011 г., като личният състав се намалява
от 980 до 750 души.
След реорганизиране на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
преминаване на формирования от Българската
армия в тях личният им състав от 8620 души
към 31 декември 2014 г. ще достигне до 10 250
души и резервисти – до 250, като военнослужещите ще бъдат не по-малко от 4970 и цивилните
служители – до 5280.
Личният състав на Българската армия към
31 декември 2010 г. е 34 500 души, от които:
– военнослужещи – 30 400;
– цивилни служители – 4100.
След реорганизирането на щабовете и военните формирования на Българската армия
личният състав ще бъде не по-малко от 26 100
души и до 3150 резервисти. По категории този
състав се разпределя, както следва:
– военнослужещи – не по-малко от 23 720;
– цивилни служители – до 2380;
– резервисти – до 3150.
Към 31 декември 2014 г. съотношението на
личния състав за мирно време, без доброволния
резерв, по категории военнослужещи и цивилни
служители ще бъде, както следва:
– военнослужещи/цивилни служители – 78
на сто/22 на сто;
– категориите военнослужещи – офицери/
офицерски кандидати и сержанти/войници – 22
на сто/28 на сто/50 на сто;
– офицерите със звания – полковник/подполковник/майор/младши офицерски звания – 6 на
сто/13 на сто/21 на сто/60 на сто.
V. Комплектуване с основно въоръжение и
бойна техника
Комплектуването на въоръжените сили с
основно въоръжение и бойна техника (В и Т) е
съгласно таблицата.
ТАБЛИЦА
за комплектуване на въоръжените сили с
основно В и Т в оперативна готовност
Основно въоръжение и техника

1

към
31 декември 2014 г.
2

Сухопътни войски
танкове

80

бойни бронирани машини

280
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2

артилерийски системи над 100 мм
(без минохвъргачната артилерия)

96

Военновъздушни сили
бойни самолети *

16

транспортни самолети

7

учебни самолети

12

бойни вертолети

6

транспортни вертолети**

16

учебни вертолети

4

зенитноракетни дивизиони

5

радиолокацинни системи

20

Военноморски сили
бойни кораби

6

кораби за бойна поддръжка

6

спомагателни кораби

5

плаващи средства и съоръжения

18

вертолети

3

* След 2014 г. Военновъздушните сили придобиват до 20 бр. нов тип основен боен самолет.
** Транспортните вертолети Ми-17 се експлоатират до изтичане на техническия им ресурс.
В таблицата за основно В и Т не са включени
тези за учебни цели в НВУ „Васил Левски“ и
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и тези в базите
и складовете за съхранение на В и Т от Сухопътни войски и Военноморските сили, базите на
Военновъздушните сили и Военноморската база
на Военноморските сили, които се съхраняват и
ще бъдат използвани за подмяна на оперативно
готовите средства при планови ремонти, подмяна на излезли от строя образци и резервни
части, посочени в приложение „Разпределение
на основното въоръжение и бойна техника във
въоръжените сили“. Самолетите и вертолетите
в оперативен резерв са част от съществуващите
платформи с остатъчен ресурс до края на жизнения цикъл. Трите ракетни катера пр. 205 У се
извеждат от оперативна готовност до 31 декември
2012 г. заедно с придобиването на противокорабен
ракетен комплекс на първата фрегата пр. Е-71.
VI. Логистично осигуряване
Прегледът на структурата на въоръжените
сили наложи изискването за трансформация на
логистичната система в интегрирана, мобилна,
единна за мирно и военно време система за
логистично осигуряване на въоръжените сили,
адекватна на структурата, мисиите и задачите на
войските и силите, с възможности за ефективно
и ефикасно използване на ресурсите за отбрана.
За постигане на този резултат приоритет на
системата за логистика ще бъде способността за
оптимално съчетаване на самостоятелната логистична поддръжка на военните формирования
с централизираната логистична поддръжка, с
многонационалната логистика и с използване на
възможностите на страната домакин. Това налага
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усъвършенстване на структурите за логистично
осигуряване на всички нива и оптимизиране на
тяхната дейност.
Ще се реорганизират основно оперативното и
тактическото ниво на логистиката. На оперативно
ниво се разформира Щабът по осигуряването
и поддръжката. Централизирано логистично
осигуряване на формированията от Българската
армия ще се осъществява чрез логистичните
органи и способности на Съвместното командване на силите и на командирите на видовете
въоръжени сили.
За да се отговори на сериозните предизвикателства пред адаптирането на логистичната
система на въоръжените сили към изискванията
на съвременните експедиционни операции, на
тактическо ниво ще бъдат извършени редица
организационно-щатни и структурни промени.
Бригада „Логистика“ като основна изпълнителска логистична структура на тактическо
ниво ще изгражда и поддържа способности за
логистично осигуряване на формированията от
въоръжените сили при изпълнение на мисиите
и задачите. За целта бригадата функционално
обособява два типа формирования: мобилни и
стационарни.
Осигуряването на нарастващия брой военни
транспортни средства на съюзнически сили и
транзитно преминаващите през територията
на Република България за участие в различни
операции под егидата на НАТО изисква реорганизиране на щаба и групите за контрол на
придвижването с цел обособяване на отделни
сектори в тях, за подобряване изпълнението на
поставените задачи и минимализиране на финансовите разходи.
На тактическо ниво в съединенията, частите
и подразделенията на видовете въоръжени сили
и родовете войски ще функционират единни изпълнителски логистични структури, както следва:
– в бригадите и приравнените на тях – батальон „Логистика“;
– в полковете, батальоните и приравнените
на тях – роти „Логистика“.
На тактическо ниво на пряко подчинение
ще се обособят:
– на Командването на Су хопътните войски – логистичен полк;
– на Командването на Военновъздушните
сили – База за специална техника (БСТ);
– на Кома н д ва не т о н а В о ен номор ск и т е
сили – База за съхранение на технически имущества;
– на Военноморска база: две ремонтни работилници и два склада за въоръжение и бойни
припаси.“
Медицинското осигуряване е многостранна
дейност, насочена към опазване, укрепване и
възстановяване здравето на личния състав на
въоръжените сили и е отговорност на Военномедицинската академия. В системата на медицинското осигуряване Военномедицинската
академия взаимодейства с органите по планиране
на медицинското осигуряване в Министерството
на отбраната и медицинските сектори в щабовете на оперативно ниво. На тактическо ниво
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в съединенията се създава длъжността „медицински съветник“, който е офицер по планиране
на медицинското осигуряване. Медицинското
осигуряване се реализира на смесен принцип от
медицински специалисти (лекари, медицински
сестри, клинични лаборанти и др.), които са
от квотата на Военномедицинската академия в
длъжностните разписания на военните болници,
към които са районирани медицинските пунктове
във военните формирования, и от немедицински
състав (шофьори, санитари и санитарни инструктори без медицинско образование), който е от
длъжностното разписание на тези формирования.
Органи по планиране на медицинското осигуряване се предвижда да функционират в щаба на
Съвместното командване на силите и в щабовете
на трите вида въоръжени сили.
Включването на ветеринарномедицинските
специалисти в състава на Научноприложния
център по военна епидемиология и хигиена
(НПЦВЕХ) към ВМА съответства на структурите
на медицинските служби на страните от НАТО
и осигурява единен хигиенен и епидемиологичен
контрол.
V II. Ком у н и к а ц ион но и и нформа ц ион но
осигуряване
Комуникационно-информационната система
на въоръжените сили осигурява поддръжка на
създадената система за командване и управ
ление по всички мисии и задачи. Състои се
от пунктове за управление и комуникационни
и информационни мрежи. Основните сили и
средства са съсредоточени в Свързочна бригада.
Предвижда се през 2011 г. тя да бъде разделена
на стационарна и мобилна част, структурирани
в две формирования – „Стационарна КИС“ и
„Мобилна КИС“. Стационарната част, подчинена на министъра на отбраната, ще осигурява
комуникационно-информационната поддръжка
на стратегическо ниво. Мобилната част се подчинява на Съвместното командване на силите
и изпълнява задачи в негов интерес.
На стратегическо ниво ще продължат да се
поддържат в готовност стационарни пунктове
за управление. В тях се развръщат оперативни
центрове от интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната,
за осигуряване на защитена свързаност и условия
за работа на оперативните групи на органите за
държавно военновременно управление.
На оперативно ниво в интерес на формирования от въоръжените сили ще се поддържат
стационарни пунктове за управление. За управ
ление на войските по време на операции през
2011 г. се създават и поддържат мобилни модули
за развръщане на полеви пунктове за управление: за Съвместното командване на силите, за
Сухопътните войски, както и за национален
поддържащ елемент при развръщане на сили на
НАТО на наша територия и при провеждане на
операции извън националната територия.
Приоритет в изграж дане на комуникационно-информационните системи е развитие на
способностите на мобилните формирования за
комуникационна и информационна поддръжка.
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Предвижда се в състава на „Мобилна КИС“ да
се формират 4 мобилни модула, които осигуряват
комуникационна и информационна поддръжка на
силите, подчинени на Съвместното командване
на силите при участие в мисии, в съответствие
с планиращите сценарии. С цел осигуряване на
гъвкавост и самостоятелност в използването им
се формират модул за привързване и логистичен
модул, а за осигуряване на постояннодействащите информационни мрежи във ВКЦ и НВУК се
формира подразделение за поддръжка.
През 2011 г. с финансиране основно по програма на НАТО започват практическите дейности по
развръщане на мобилен комуникационен модул.
Предвижда се в периода 2011 – 2012 г. да завърши
изграждането на необходимата инфраструктура
в района за разполагане. През четвъртото тримесечие на 2012 г. ще се достави техническото
оборудване и ще започне подготовката за изпълнение на задачи. Попълването на модула с
личен състав ще се извърши за сметка на личния
състав на формирование „Мобилна КИС“.
Още през 2011 г. следва да се разработят
изходните данни за придобиване на ново оборудване за мобилните модули, осигуряващи мисии
на въоръжените сили зад граница. В рамките
на определените финансови ресурси през 2012 г.
се очаква да се извършат основните дейности
по придобиване на оборудването с разчет в периода 2013 – 2014 г. модулите да се подготвят за
използване в реални мисии.
В периода 2012 – 2014 г. е планирана поетапна модернизация и на модулите за изграждане
на полеви пунктове за управление и модула за
привързване. След усвояване на новата техника
е предвидено освобождаване от ненужната стара
техника.
Пълна модернизация на модулите от „Мобилна КИС“ и мобилните КИС модули на видовете въоръжени сили ще се извърши в периода
2012 – 2020 г. При модернизацията им ще се
отчитат способностите на наличното и придобиваното техническо оборудване в стационарната
КИС и на съществуващите и новопридобиваните
бойни платформи във видовете въоръжени сили
с цел изграждане на единна КИС.
Заедно с модернизацията на техниката се
предвижда приемане на въоръжение на единни
информационни системи за групова работа,
обхващащи оперативното и тактическото ниво,
за автоматизиране и подпомагане на процеса за
планиране и водене на операциите.
Формированието „Стационарна К ИС“ ще
осигурява свързаността и експлоатационната
готовност на стационарните комуникационноинформационни възли, осигуряващи щабовете на
стратегическо и оперативно ниво, структурите,
реализиращи взаимодействието на Министерството на отбраната с други министерства и
ведомства, структурите за изграждане на Интегрираната комуникационно-информационна
система за управление на страната и поддържащи формирования. „Стационарна КИС“ ще
поддържа готовност за предоставяне/поемане на
комуникационен ресурс от далекосъобщителни
оператори или сили на коалиционни партньори.
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Ще осигурява привързването и поддръжката на
комуникационен ресурс на полевите модули на
Съвместното командване на силите и видовете
въоръжени сили на територията на страната.
Развитието на Стационарната КИС в периода
до 2014 г. е насочено към създаване на оптимална
структура, осигуряваща намаляване разходите
на Министерството на отбраната за комуникации. Предвижда се привързване към мрежата
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА
„ЕСМИС“) с мрежите на администрацията на
Министерския съвет, МВР и други министерства
и ведомства, свързани с националната сигурност.
Взаимното предоставяне на услуги ще повиши
устойчивостта на системата за управление на
страната. Използването на единна информационна среда значително ще съкрати разходите за
техническа поддръжка на комуникационните
системи. Ще осигури възможност за по-широко
използване на комерсиални софтуерни продукти
и ще се създадат условия за минимализиране на
разходите за разработване на скъп, специализиран
само за армията софтуер.
Изгра ж дането на единна информационна
среда следва да се разглежда като неотменима
част от процеса на трансформация, осигуряваща
ефективно функциониране на системата за командване и управление. Във въоръжените сили
са стартирали редица проекти за развитие на
информационните системи, свързани с автоматизиране на управленската дейност и повишаване
на информационната осигуреност. Завършването
на тези проекти в периода до 2014 г. ще осигури
използване на единна информационна среда,
съкращаване на времето и разходите на документооборота. Изгражданата информационна среда
на Министерството на отбраната и Българската
армия се базира на съществуващите сегменти
на публична мрежа „Интернет“ и ведомствена
мрежа „Автоматизирана информационна система
на Българската армия“ (АИС на БА) за обмен на
класифицирана информация, осигуряваща набор
от стандартни услуги за общ достъп (електронна
поща, WEB и др.), както и достъп до вътрешноведомствени информационни системи.
От 2011 г. в АИС на БА има готовност да
се поддържа инфраструктура с използване на
публичен ключ, поддържаща всички стандартни
функции, базирани на цифрови сертификати и
електронния подпис.
Планира се развитие на системата за обмен
на военни съобщения по стандарт на НАТО, в
основата на която е стандартната електронна
пощенска услуга в своята пълна функционалност.
В периода 2012 – 2013 г. е наложително да
се преразгледа проектът за развитие на КИС
в съответствие с новите приоритети в използването на въоръжените сили и да се направят
адекватни промени. По-нататъшното развитие
на КИС следва да се насочи към изграждането
на единна информационна среда и развитие на
мобилните способности.
Перспективата за използване на единна информационна среда е предпоставка за нарастване на
възможностите за въздействие върху системата
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за командване и управление с използване на
кибератаки върху информационните ресурси.
През 2011 г. се планират организационно-щатни промени в структурите за комуникационно
и информационно осигуряване за добиване на
способност за защита и възстановяване при
к ибератак и, състояща се от извършване на
превантивна дейност по защита и разкриване на
компютърни инциденти от неправомерен достъп
в компютърните мрежи и възстановяване на
системите вследствие на кибернетични атаки.
За осигуряване на единство в управлението на
КИС, подобряване на координацията за постигане на гъвкавост при използване на наличните
ресурси и за повишаване на непосредствената
отговорност се определя главен информационен
мениджър (ГИМ) на въоръжените сили.
VIII. Образование, наука и обучение
Висшите военни у чилища поддържат институционалната си и програмна акредитация,
оптимизират структурите си главно чрез редуциране на административния и осигуряващ състав
и създават нови възможности за максимален
обхват на кандидати за обучение в тях.
За да могат висшите военни училища да
реализират приоритетите от способности, като
развиват съществуващите и придобиват нови, се
извършват следните дейности:
1. Актуализиране на изискванията за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалностите
от професионално направление „Военно дело“.
2. Разработване на нова учебна документация за обучение на курсанти за придобиване на
образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по……“ по специалности от
професионално направление „Военно дело“ без
обучение по гражданска специалност (срок на
обучение 3 г.).
3. Разработване на нова учебна документация
за обучение в курсове на цивилни лица с висше
образование за придобиване на военна квалификация и присвояване на офицерско звание за
назначаване на длъжност във въоръжените сили
в обхвата на кариерно поле „професионално“,
т.е. по специалности, по които не се провежда
обучение във висшите военни училища (срок на
обучение 1,5 г.).
4. Разработване на нова учебна документация
за създаване на възможност за присвояване на
военно звание „младши сержант“/„старшина II
степен“ след завършване на курс за повишаване
на квалификацията от професионалните войници
с цел осигуряване на кариерното развитие на
сержантския състав.
5. Развитие на нов елемент на военнообразователната система за обучение на личния състав
от резерва.
6. Ефективно прилагане на системата за
натрупване и трансфер на кредити както във
висшето образование, така и в професионалното
обучение.
7. По-пълно използване на възможностите за
интеграция с други висши училища („Еразъм“
и „Военен Еразъм“).
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8. Преминаване към 14-месечно обучение на
слушатели – редовна форма.
9. Въвеждане на държавни изисквания за
образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по военно дело“ със срок
на обучение 3 г.
10. Изготвяне на спецификация за професията
„офицер“ и включване в списъка на професиите
в Република България.
11. Разработване на нова подзаконова нормативна база за заемане на академични длъжности във военните академии и висшите военни
училища.
12. Поставяне на по-високи критерии при
подбора на научните кадри – военнослужещи и
цивилни служители: доказани професионални
качества, владеене на чужд език на ниво не
по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG, практически и
боен опит от участие в съюзни и коалиционни
мисии и операции (само за военнослужещите).
13. Разкриване на длъжност „инструктор“ за
военно-приложно, професионално и практическо
обучение във военните академии и висшите военни училища с цел тясно обвързване на обучението с практическата подготовка на курсантите
и слушателите.
14. Разработване на нова подзаконова база,
уреждаща обучението в докторантура и придобиването на научни степени във военните академии
и висшите военни училища.
IX. Информационна политика и стратегическа
обществена комуникация
М и н ис т ерс т во т о на о т бра ната изг ра ж да
качествено нови способности за работа с общественост та. Концепт уа лно новото на информационната политика на институцията е
разпространяването на единна и съгласувана
информация от всички нива. За постигане на
тази цел към сега съществуващите структури по
връзки с обществеността се предвиждат допълнителни структури, както следва: в Съвместното
командване на силите – един офицер; в щаба на
командванията на видовете въоръжени сили се
обособява сектор „Връзки с обществеността“ – не
по-малко от двама души, в щабовете на бригади
(бази) – по двама души (един офицер и един
цивилен служител); в щабовете на полкове – по
един офицер или цивилен служител; в щабовете
на батальони, разположени в самостоятелни
гарнизони – по един цивилен служител.
В съответствие със сценариите за планиране
и концепцията за „Връзки с обществеността“ се
създават следните нови способности:
· възможност за развръщане на до 3 съвместни
центъра за медийни операции – по един за всеки
вид въоръжени сили (в зависимост от сценария);
· организиране на 3 мобилни медийни групи – по една за всеки вид въоръжени сили;
· възможност за организиране на медийни
пулове на 1 – 3 различни места в зоната на
операцията;
· възможност за осигуряване на настаняване
и на условия за работа до 15 – 20 журналисти;
· възможност за организиране на до 3-ма
журналисти към войскови части, участващи в
операцията.
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Съвместното командване на силите и щабовете на видовете въоръжени сили развива и
поддържа способност за развръщане на Център
за гражданско-военно сътрудничество в района
на операцията.
X. Развитие на звената за сигурност на ин
формацията
За организационното изграждане на звената
по сигурност на информацията във въоръжените
сили се използват два подхода в съответствие със
Закона за защита на класифицираната информация. При единия подход целият личен състав на
звеното, в т.ч. регистратурите за класифицирана
информация, ще бъде ситуирано в състава на
ръководството на съответното формирование.
Доколкото Съвместното командване на силите
и командванията на видовете въоръжени сили
представлява отделни организационни единици,
при тях ще бъде реализиран вторият подход,
при който регистратурите за класифицирана
информац и я (нац иона лна и ч у ж дест ранна),
криптографските регистратури, машинописните и
размножителните бюра, архив и други ще бъдат
обособени в самостоятелно организационно звено
извън звената по сигурност на информацията, но
пряко подчинени на служителя по сигурността
на информацията в рамките на организационната
единица. В състава на щаба на Съвместното командване на силите и щабовете на командванията
от видовете въоръжени сили създават структури
по сигурността на информацията с численост
не по-малка от двама експерти, непосредствено
подчинени на командващия (командира).
XI. Дислокация и инфраструктура
Организационните структури на въоръжените сили са дислоцирани във войскови райони,
разпределени на територията на страната. В
тези райони са разположени елементи на инфраструктурата за отбрана (сграден фонд, складове,
работилници, гаражи, както и военни летища,
пристанища, полигони, учебни центрове, стрелбища и т.н.), обслужващи ежедневната дейност и
бойната подготовка на военните формирования.
Общо елементите от основната инфраструктура за отбрана възлизат на около 8500 броя с
обща разгъната застроена площ (РЗП) около
3 450 000 кв.м.
В хода на преструктурирането към края на
2014 г. войсковите райони ще бъдат намалени
значително. Това ще доведе до редуциране и
на елементите на основната инфраструктура
с 800 – 900 броя и съществени икономии на
финансови средства за поддръжка и ремонти.
Сухопътните войски са разположени в 17 гарнизона, в които са обособени общо 30 войскови
района. Към края на 2014 г. гарнизоните ще бъдат
намалени на 14, а войсковите райони – на 28.
Инфраструктурните съоръжения (основно сгради
и складове) с отпаднала необходимост за Сухопътните войски са разположени в гарнизоните за
закриване (Мусачево, Враца и Горна Оряховица).
Наличната инфраструктура на Военновъздуш
ните сили е разположена в 67 войскови района
и части от такива, от които 35 са основни, а в
останалите са разположени съоръжения, осигу-

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

ряващи войсковата дейност (близки и далечни
приводни станции, свързочни възли, трафопостове, помпени станции). В края на 2014 г. същите
ще стопанисват 22 основни войскови района,
като освобождаването от 11 войскови района ще
бъде извършено през 2011 (7 бр.) и 2012 г. (4 бр.).
По такъв начин с отпаднала необходимост за
Военновъздушните сили към края на 2012 г. ще
бъдат около 380 различни сгради и обслужващи
инфраструктурни съоръжения.
Инфраструктурните съоръжения на Военно
морските сили са дислоцирани в 40 войскови
района: 20 от тях са от казармен тип, 6 – от
складов тип, 2 – пристанища, а 12 – от друг тип.
Общият брой на сградите (от различен тип и с
различно предназначение) е 839.
Подчинените формировани я на Щаба по
осигуряването и поддръжката след неговото
разформиране преминават на подчинение на
Съвместното командване на силите или към
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната. Общият брой сгради и складове
(2950 бр. с РЗП 1 161 854 кв. м) се запазва. Те са
дислоцирани в 134 войскови района.
Инфраструкту рата за отбрана на другите
структури (военна полиция, военна информация
и елементите на образователната система и учебните центрове) няма да претърпи съществени
изменения по отношение на дислокация и РЗП
на основната инфраструктура.
Съгласно разчетите разгънатата застроена
площ на излишната инфраструктура за отбрана
към края на 2014 г. ще възлезе на около 310 154
кв. м. Същата ще се освобождава през периода
от 2011 до 2014 г. Във връзка с предислокацията
на част от военните формирования и освобождаването на войскови райони по-голямата част
от инфраструкт у рните съоръжения (основно
сграден фонд) ще се освободят през 2011 и 2012 г.
Приоритетно през 2011 г. ще се освободят около
34 на сто, през 2012 г. около 35 на сто, а през
2013 и 2014 г. – по 15,1 на сто от излишната
инфраструктура.
Както необходимата, така и инфраструктурата с отпаднала необходимост, ще изисква
значителен финансов ресурс. За необходимата
инфраструктура ще бъдат нужни средства за
ремонт, поддръжка и модернизиране, а за излишната – средства за охрана, заплащане на
данъци и такси, поддръжка и др.
XII. Създаване на нови и развитие на съ
ществуващите способности
В процеса на трансформация в краткосрочен
план основните усилия ще бъдат насочени към
поддържането на налични и изграждането на
нови способности, необходими за изпълнението
на мисиите и задачите на въоръжените сили. Съвременната среда за сигурност се характеризира
с липсата на ясно изразена военна заплаха за
територията на страната и динамично развиващи
се рискове за сигурността извън нейните граници. Това наложи използването на нов подход
на планиране, базиран на способности. Този
процес на планиране на силите постави акцент
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върху приоритетното развитие на специфични
способности в отговор на съществуващите предизвикателства и заплахи.
Приоритет за България е участието на формирования от въоръжените сили в многонационални
съвместни и експедиционни операции, заедно
със страните от НАТО и ЕС. Затова фокусът на
усилията е осигуряването на способности, които
са от първостепенна необходимост, с оглед противодействие на асиметричните заплахи и рискове
пред сигурността на евро-атлантическата зона.
Като се имат предвид ограничените финансови ресурси за отбрана, както и параметрите
на съвременната среда за сигурност, ВС няма да
бъдат в състояние да развият пълния необходим
спектър от военни способности за самостоятелно
провеждане на операции по чл. 5 на територията
на страната. При операции от такъв характер
ВС до голяма степен ще разчитат на съвместни
действия с коалиционни сили за неутрализирането
на заплахата към суверенитета и териториалната
цялост на страната. Развитието на оперативните
способности ще се основава на способността за
планиране и провеждане на съвместни операции,
защита на силите и оперативна съвместимост.
За изпълнението на мисиите и задачите на
ВС и постигане нивото на амбиции се изисква
адекватен профил от военни способности, които
са дефинирани и групирани в седем области.
Навременна наличност на силите
Способността изисква нарастване готовността
на войските и силите в отговор на променящата се стратегическа среда за сигурност, както
и възможност за ротация при продължителни
операции.
В рамката на развитието на способности за
военните формирования сроковете за готовност
са описани в точка II. „Структура на въоръжените сили“ от плана.
Ефективно разузнаване
Способности за своевременно добиване, анализ и разпространяване на надеждна информация
в реално време с цел своевременно разкриване
на враждебни намерения и конкретни враждебни действия за даване на адекватен отговор
на заплахи и минимализиране на рисковете за
националната сигурност.
А. Способности, които е необходимо да бъдат
поддържани и развивани:
– способност за радиолокационно наблюдение на височини над 3000 м и на определено
направление под 3000 м – до 2016 г.;
– способност за откриване и проследяване на
различни въздушни цели на всички височини,
във всички метеорологични условия, при наличие на електромагнитни смущения и смущения
от земята;
– способност за пасивно откриване, анализиране и идентификация на противникови радарни
излъчвания от въздушни и земни заплахи в среда
на засилени електронни смущения;
– способност за водене на радиационно, химическо и биологическо разузнаване и наблюдение – до 2014 г.;
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– способност за водене на разузнаване с
хора – 2011 г.;
– способност за разузнаване и идентифициране
на импровизирани взривни устройства – начална
оперативна готовност – 2014 г., пълна оперативна
готовност – 2018 г.
Б. Способности, които предстои да се изграждат:
– способност за изграждане на система за
разузнаване, наблюдение и целеуказване в механизираните бригади с използване на мини
безпилотни летателни апарати (БЛА) – до 2019 г.;
– способност за изграждане на система за ра
зузнаване, наблюдение, откриване, разпознаване
и определяне местоположението на цели; предаване на криптирани данни за цели и споделяне
на общата оперативна картина до подчинените
подразделения до ниво батальон – до 2016 г.;
– способност за въздушно разузнаване и наблюдение в реално време с използване на нов
модел основен боен самолет и БЛА – до 2018 г.;
– способност за оптико-електронно разузнаване, въздушно фотографиране и разузнаване с
технически средства през деня и нощта.
Развръщане и мобилност
Концентриране на необходимите сили на
необход и мо т о м яс т о в под ход я що т о време
(развръщане) и бързо придвижване в рамките
на зоната на операциите (мобилност). Изисква
способности за транспортиране на силите, подходяща екипировка и оборудване, логистични
запаси, инфраструктура, подходяща организация
и средства.
А. Способности, които е необходимо да бъдат
поддържани и развивани:
– способност за оборудване и поддръжка на
летища за развръщане – след 2014 г.;
– способност за въздушен транспорт до и
в зоната на операцията и на територията на
страната – пълна оперативна готовност – 2014 г.;
– способност за строителство, подобряване,
ремонт, поддръжка на летища и основни пътища
за снабдяване – до 2014 г.;
– способност за планиране, организиране и
изпълнение на операции по устройване на мостове (мостови преправи) в съответствие със съществуващите стандартизационни споразумения,
при поддръжка на съюзни сили, в изпълнение
на пълния спектър от операции;
– способност за провеждане на бойни инженерни операции за поддръжка на бригада – до
2014 г.
Б. Способности, които предстои да се изграждат:
– способност за приемане, разполагане и понататъшно придвижване: контрол на превозите
и извършване на товаро-разтоварни дейности с
жп транспорт; управление на въздушни превози – до 2018 г.
Ефективно въздействие
Ефективно използване на силите и средствата
в сложни условия на обстановката. Това включва наличие на ясно регламентирана система
за планиране на операциите, способности за
достоверна идентификация и обмен на данни за
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целите, организиране на координация и взаимодействие, извършване на ефективен маньовър и
използване на подходящи платформи, въоръжение
и екипировка.
А. Способности, които е необходимо да бъдат
поддържани и развивани:
– способност за съвместни многонационални
експедиционни бойни действия и тактическо
развръщане на един батальон (до 700 души) в
коалиционни и текущи операции – до 2014 г.;
– способност за съвместни многонационални
експедиционни бойни действия и тактическо
развръщане на един батальон (до 700 души) в
коалиционни и текущи операции в сух и горещ
климат – до 2016 г.;
– способност за водене на съвместни операции
в градски условия – до 2018 г.;
– способност за предотвратяване и контрол
на масови безредици;
– способност за прикритие на отделно оперативно направление на територията на страната
при участие в съюзни операции по чл. 5;
– способност за контрол на корабоплаването;
– способност за водене на бойни действия в
морските пространства (борба с надводен, въздушен и подводен противник);
– способност за водене на борба с надводен
противник на дистанции зад пряката радиолокационна видимост (снабдяване на фрегатите с
ракетен комплекс от ново поколение) – до 2016 г.;
– способност за автономно търсене и прехват
на голямо разстояние, различаване на малоскоростни, нисколетящи въздушни цели и последователно въздействие по тях;
– способност за адекватно противовъздушно
прикритие на обекти от критичната инфраструктура;
– способност за неутрализиране на земни/
морски заплахи при авиационна поддръжка на
видовете въоръжени сили, защита на критичната
инфраструктура, борба с тероризма и гарантиране
на въздушния и морския суверенитет.
Б. Способности, които предстои да се изграждат:
– способност за предоставяне на лекопехотна
батальонна бойна група, която да бъде в готовност за развръщане и ротация за нуждите на
НАТО – 2014 г.;
– способност за незабавно неутрализиране на
критични спрямо времето земни/морски и въздушни цели с високоточни оръжия във всякакви
МТУ, денем/нощем – след 2014 г.;
– способност за едновременно въздействие по
няколко цели извън зоната на визуалната видимост, тактическо командване и координация на
групи от самолети и за изпълнение на задачи с
голям радиус на действие;
– способност за въздействие по обекти и цели
с голям набор от високоточни оръжия с различни
сензори и системи за управление;
– способност за борба с асиметрични заплахи
на море;
– способност за използване на палубни вертолети за изпълнение на задачи в отдалечен
район (изграждане хеликоптерни площадки на
фрегатите проект Е-71) – 2015 г.;
– способности за мрежово-центрични операции – до 2018 г.
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Командване, управление и комуникации
Ефективно изпълнение на отговорностите
от политическото и военното ръководство и
на командирите по ръководството на силите в
рамките на провежданите операции. Изисква
възможности за развръщане, оперативна съвместимост, живучест, осигуряване на висока скорост
за пренос на данни и достатъчен капацитет,
адекватни структура и организация.
А. Способности, които е необходимо да бъдат
поддържани и развивани:
– способност за адекватна на риска сигурност
на информацията и киберзащита на автоматизираните информационни системи и мрежи – до
2021 г.;
– способност за поддържане на устойчива и
оперативносъвместима с другите видове ВС и
НАТО система за командване, управление, комуникации и компютри, разузнаване и наблюдение
(включително и инфраструктурата) – до 2021 г.;
– способност за изграждане и поддържане на
опозната картина в зоната на операцията – до
2021 г.;
– способност за изграждане и поддържане
на пълна и опозната картина на въздушната
обстановка – до 2014 г.;
– способност за получаване на автоматизирана (криптирана) информация от наземни и
въздушни пунктове за управление и опознаване
„Свой – Чужд“ по стандартите на НАТО;
– способност за изграждане и поддържане на
пълна и опозната картина на морската обстановка – до 2016 г.;
– способност за координиране на междуведомствената поддръжка, взаимодействие с правителствени и неправителствени организации;
– способност за изграждане и поддържане на
крипто- и сателитни комуникации – до 2024 г.
Б. Способности, които предстои да се изграждат:
– способност за командване и управление
на Военновъздушните сили в Интегрираната
система на НАТО за ПВО;
– способност за обмен на информация между центровете за командване и управление във
формата на тактическите линкове на НАТО за
предаване на данни TDL (Link 11 и Link 16) от
2011 г.;
– формиране на мобилен комуникационен
модул – 2013 г.;
– способности за определяне идентичността
на собствените сили, военни формирования и/
или дейности в единната информационна среда – до 2019 г.;
– тактическа мобилна, защитена и гъвкава
КИС, основана на IP протокол – ACNR – до
2018 г.
Логистично осигуряване
Осигуряване на навременна и ефективна логистична поддръжка в хода на всяка операция.
Наличие на достатъчни сили за логистично осигуряване, включително в условия на липсваща
поддръжка от страната домакин. Способности за
предварително планиране, издръжка на личния
състав, запаси от екипировка, храни и ГСМ,
транспортиране, координация със съюзниците,
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национална меж дуведомствена координация,
стандартизация, ефективна организация и управление.
А. Способности, които е необходимо да бъдат
поддържани и развивани:
– способност за поддържане на информационна система „Логистика на Българската армия“;
– способност за поддържане на автоматизирана система за управление на човешките ресурси;
– способност за медицинско осиг у ряване
Роля 2 – лека;
– способност за извършване на авиомедицинска евакуация;
– способност за специализирана техническа
поддръжка на авиационната, зенитноракетната,
радиолокационната, комуникационно-информационната и навигационната техника;
– способност за водене на гражданско-военно
сътрудничество;
– способност за поддръжка на други държавни
органи, включително международни неправителствени организации;
– способност за реализиране на мерки за
ликвидиране на последици от бедствия, аварии
и катастрофи.
Б. Способности, които предстои да се изграждат:
– способност за медицинско осигуряване Роля
2 – усилена – след 2014 г.;
– способност за логистично осигуряване на
тактически формирования при участието им в
съвместни експедиционни операции – до 2018 г.
Оцеляване и защита на силите
Комплексни способности за активна и пасивна
защита на личния състав, оръжейните системи
и инфраструктурата, за постоянно наблюдение
и разузнаване и за своевременно ранно предупреждение.
А. Способности, които е необходимо да бъдат
поддържани и развивани:
– способности за планиране и изпълнение на
система от мерки за защитата на формированията в операциите;
– способност за противовъздушно прикритие
на обекти от критичната инфраструктура;
– способност за бойно търсене, спасяване и
авиомедицинска евакуация;
– способност за търсене и спасяване;
– способност за проверка и задържане на
кораби-нарушители;
– способност за ескорт на търговски и военни
кораби;
– способност за небойна евакуация на цивилни граждани;
– способност за провеждане на противоминни
операции – след 2014 г.;
– способност за оказване помощ на населението при бедствия;
– способност за защита от мини и импровизирани взривни устройства на бойните машини – след 2014 г.;
– способност за близка инженерна поддръжка
за осигуряване мобилност на собствените сили
и контрамобилност на противника;
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– способност за участие в ликвидиране на
последствията от бедствия и защитата на критичната инфраструктура;
– способност за неутрализиране на конвенционални бойни припаси, неутрализиране на
импровизирани взривни устройства, разчистване
на взривни бойни припаси;
– способност за индивидуална ядрена, химическа или биологическа защита при операции
в условия на използване на оръжие за масово
унищожение (ОМУ) – до 2016 г.;
– способност за специална обработка на техника (включително и авиационна) и санитарна
обработка на личен състав – до 2014 г.;
– способност за колективна ядрена, химическа
и биологическа защита – до 2014 г.
Б. Способности, които предстои да се изграждат:
– способност за обезвреждане на бойни припаси и взривни вещества и на импровизирани
взривни устройства в съответствие със съществуващите стандартизационни споразумения, при
поддръжката на съюзни сили, в изпълнение на
пълния спектър от операции – начална оперативна готовност – 2014 г., пълна оперативна
готовност – 2018 г.
Процесът на развитие на въоръжените сили
ще продължи да бъде в съответствие и синхрон
с отбранителното планиране в НАТО и с развитието на способностите в ЕС. Въоръжените
сили продължават приоритетно да поддържат
и изграждат способности по изпълнението на
пакета Цели на въоръжените сили.
XIII. Етапи за реорганизиране на въоръже
ните сили на Република България до 2014 г.
Преминаването от сегашната към новата
структура на въоръжените сили се извършва в
периода 2011 – 2014 г., като основните мероприятия по години са:
През първото полугодие на 2011 г. основните
дейности ще бъдат фокусирани към преструктуриране на управленските структури на стратегическо и оперативно ниво, преподчиняване
командванията на видовете ВС (всяко командване със своя комплект от формирования) на
командващия на Съвместното командване на
силите и на формированията от състава на Щаба
за осигуряване и поддръжка и реорганизиране
на някои от тях.
Формированията на тактическо ниво основно
ще се преструктурират през 2012 г.
През първото полугодие на 2013 г. основно
ще се преструктурира бригада „Логистика“, като
складовете и базите за съхранение на въоръжение,
техника и материални средства се консолидират
в единна структура.
За първото полугодие на 2014 г. е предвидено
разформиране на складове и бази за съхранение
на въоръжение, техника и материални средства,
като част от тях се разформират след освобождаването (реализиране или утилизация) на
материалните средства.
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XIV. Ресурсно осигуряване на реформите, свързани с развитието на въоръжените сили
Необходими финансови средства по години (в лв.)
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ОБЩО
(в лв.)

Общо за осигуряване на реформата

93 751 152

147 317 445

81 887 002

45 988 987

368 944 586

1. Разходи за личен състав

15 893 803

50 457 305

44 075 685

7 904 032

118 330 825

Обезщетения

15 039 043

49 489 985

43 467 685

7 262 032

115 258 745

2. Предислокация на военните формирования

71 566 625

87 624 879

29 360 000

25 155 000

213 706 504

Утилизация

45 000 000

60 000 000

6 000 000

3 000 000

114 000 000

5 690 820

6 235 740

1 852 370

931 870

14 710 800

599 904

2 999 521

6 598 947

11 998 085

22 196 457

3. Сдаване на въоръжение,
техника и инфраструктура с
отпаднала необходимост
Разходи за личен състав и
текуща издръжка на резерва

1. Посочените финансови средства за обезщетения на личния състав, който ще бъде освободен
през периода 2011 – 2014 г., са съобразени с числеността на въоръжените сили и разпределението им
по структури съгласно Графика за реорганизация на формированията на въоръжените сили.
2. Финансови средства за обезщетения на личния състав са изчислени и съобразени със Сборника
норми и лимити за разход на личен състав, въоръжение и техника (валиден за 2010 г.).
3. При изчисляване на финансовите средства за сдаване на ВиТ, инфраструктура и др. материални средства с отпаднала необходимост от видовете въоръжени сили е направено допускане, че ВиТ
остава за съхранение в пунктовете за дислокация на военните формирования и не се предислоцира
в други бази.
Списък на използваните термини и съкращения
Съдържание

Съкращение

Content

Abbreviation

1

2

3

4

Военен комитет

ВК

Military Committee

Гражданско-военно сътрудничество

ГВС

Civil-Military Cooperation

Електронна война

ЕВ

Electronic Warfare

MC
CIMIC
EW

Защита от импровизирани взривни устройства

Countering Improvised
Explosive Devices

CIED

Импровизирани взривни устройства

Improvised Explosive Devices

IED

Извън зоната на визуалната видимост

Beyond Visual Range

Информационни операции

Information operations

Киберзащита

Cyber Defence

Командване, управление, комуникации,
компютри, разузнаване и наблюдение

Command,
Control,
Communications, Computers,
Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance

Kритични спрямо времето земни/морски
и въздушни цели

Time Sensitive Targets

Логистика/логистичен

Logistics

Медийни операции

Media operations

MEDIAOPS

Мобилен комуникационен модул

Deployable Communication
Module and Host Nation
Support

DCM&HNS

Обезвреждане на бойни припаси и взривни вещества

Explosive Ordnance Disposal

EOD

BVR
INFOPS
C4ISR

TST
Log
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Оперативен център за въздушен суверенитет/център за управление от новата
система за командване и управление на
Военновъздушните сили на НАТО
Поддръжка от страна домакин
Преден авионасочвач

ПАН

Приемане, разполагане и по-нататъшно
придвижване
Психологически операции

С Т Р. 4 1
3

4

Air Sovereignty Operations
Center/Ars Soft Base Element

ASOC/ASBE

Host Nation Support

HNS

Forward Air Controller

FAC

Reception, Staging аnd
Onward Movement
ПсО

Psychological Operations

Публичен ключ

PSYOPS
PKI

Разузнаване/разузнавателна информация – продуктът, произлизащ от обработването на информация, която касае
чуждите държави, силите на реалния или
потенциалния противник или елементи,
или зони на действителните или потенциалните операции. Терминът също се
използва за обозначаване на дейността
по изготвяне на разузнавателен продукт
и структурите, ангажирани с него

Intelligence

Разузнаване – мисия, предприета за получаване чрез визуално наблюдение или
други методи на информация за мероприятията и ресурсите на противника
или на потенциалния противник или за
обезпечаване на данни относно метеорологичните, хидрографските или географските
характеристики на определен район

Reconnaissance

Разузнаване с хора

Human Intelligence

Разузнаване, наблюдение, откриване,
разпознаване и определяне местоположението на цели

Intelligence, Surveillance,
Ta r g e t A c q u i s i t i o n A n d
Reconnaissance

Сили за специални операции

RSOM

HUMINT
ISTAR

Special Operations Forces

SOF

Сили за развръщане

Deployable Forces

DF

Сили за отбрана

In-place Forces

IPF

Сили с нарастваща готовност

Graduated Readiness Forces

GRF

Сили с висока готовност

High Readiness Forces

HRF

Сили с по-ниска готовност

Forces with Lower Readiness

FLR

Сили с голяма продължителност на нарастване

Long Term Build-up Forces

LTBF

Система за обмен на военни съобщения
по стандарт на НАТО

Military Message Handing
System по STANAG 4406 ed.2

MMHS

Стандартизационно споразумение в НАТО

N AT O S t a n d a r d i z a t i o n
Agreement

STANAG

Страна домакин

Host Nation

HN

Структура на силите на НАТО

The NATO Force Structure

NFS

Щаб

Headquarters

HQ

Ядрена, химическа и биологическа защита

11169

ССпО

RECCE

ЯХБЗ

C h e m i c a l , B i o l o g i c a l , CBRN Defence
Radiological And Nuclear
Defence
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи,
министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски,
бюджетно салдо и финансиране по чл. 6, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 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 2011 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. (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. 3. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма и министърът на
земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от
обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представят за утвърждаване от
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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 и следприватизационен
контрол към Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол 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. 4. 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. 5. С приемането на бюджетите за 2011 г.
общинските съвети утвърждават всички извънбюджетни сметки и фондове по приложение
№ 10 към § 33 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г. и ги представят
заедно с бюджетите си в Министерството на
финансите и в Сметната палата.
Чл. 6. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г. за
национално представителните организации
на и за хора с увреждания съгласно приложение № 3.
Чл. 7. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика може да у твърж дава вът решни
компенсирани промени на предназначението
на държавните субсидии по чл. 6.
Чл. 8. Утвърждава предназначението на
субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г. за
юридическите лица с нестопанска цел съгласно
приложение № 4.
Чл. 9. (1) Утвърждава разпределението на
субсидиите за нефинансови предприятия по
централния бюджет за 2011 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 пре
образуване 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
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изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно във военно положение
на „Терем“ – ЕАД, София, и на Централния
кооперативен съюз.
(3) Неусвоените към 31 декември 2011 г.
средства по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2012 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 10. (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 с 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. 11. (1) 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, предвидени
в централния бюджет за 2011 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация
и консервация на обекти от миннодобивния
отрасъл и за саниране на околната среда, в
размер 10 000 хил. лв. по търговски дружества
от въгледобива, рудодобива и уранодобива
въз основа на приоритетни проекти и обекти.
(2) Промени в разпределението на средствата по ал. 1 се извършват съгласувано с
министъра на финансите в рамките на общия
размер на средствата по ал. 1.
Чл. 12. 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. 13. 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. 14. (1) Предвидените средства за пок
риване 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 – получатели на сумите, се отчита по съответните
разходни параграфи в зависимост от естеството
и характера на разходите.
Чл. 15. (1) Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2011 г. за
Работната програма за 2011 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
2011 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. 16. Необходимите средства за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 1 от Пос
тановление № 123 на Министерския съвет
от 2010 г. за предоставяне на допълнителни
средства по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за прилагане на Решение
№ 2005/928/EO на Европейската комисия относно хармонизирането на радиочестотната
лента 169.400 – 169.8125 MHz в Общността (ДВ,
бр. 48 от 2010 г.) през 2011 г. се осигуряват
за сметка на бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2011 г.

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

Чл. 17. (1) Полетите със специално предназначение и тези, които Авиоотряд 28 извършва
за нуждите на министерства и ведомства, се
заплащат от бюджетите на съответните администрации, министерства или ведомства,
като средствата се превеждат по бюджета на
Авиоотряд 28.
(2) Средствата по ал. 1 се отчитат от администрациите, министерствата или ведомствата като предоставени трансфери между
бюджетни сметки, а Авиоотряд 28 отчита
средствата като получени трансфери между
бюджетни сметки.
(3) За извършените разходи по ал. 1 министърът на финансите по предложение на
генералния директор на Авиоотряд 28 и ръководителите на администрациите, министерствата или ведомствата извършва корекции
по съответните бюджети по реда на чл. 34,
ал. 2 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Чл. 18. (1) Министърът на правосъдието
да осигури през 2011 и 2012 г. средства в общ
размер до 6,9 млн. лв. за извършването на дейности по проектиране, строително-ремонтни
работи, строителен надзор и инвеститорски
контрол на сградата, намираща се в София,
бул. Цар Борис III № 54, в частта, предоставена
за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Софийския районен
съд и на Софийската районна прокуратура.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват при
условия и по ред, одобрени от Висшия съдебен
съвет, за сметка на наличности по сметки от
предходни години по бюджета на съдебната
власт чрез трансфер с размера на средствата
по ал. 1 за всяка от годините по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2011 и
2012 г.
(3) Министърът на финансите да увеличи
с размера на средствата по ал. 2 бюджетните
кредити по бюджета на Министерството на
правосъдието съответно за 2011 и 2012 г.
Чл. 19. Утвърждава норматив на час прог
рама на Българската национална телевизия
за подготовка, създаване и разпространение
на национални и регионални програми в
размер 1978 лв.
Чл. 20. Утвърждава норматив на час прог
рама на Българското национално радио за
подготовка, създаване и разпространение на
национални и регионални програми в размер
461 лв.
Чл. 21. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в
държавните висши училища в размер 693 лв.
Чл. 22. Определя средства за извънучилищни и извънкласни дейности в системата
на средното образование в размер 14 лв. на
ученик, които са разчетени по бюджетите на
министерствата, финансиращи училища и
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детски градини, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2011 г.
Чл. 23. (1) Определя държавни субсидии,
както следва:
1. за един храноден в студентските столове – до 2,90 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития – до 1 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват с
одобрените субсидии на „Студентски столове
и общежития“ – ЕАД, София, „Академика
2000“ – 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 30 лв.
Чл. 24. (1) Предоставя допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общините
в размер до 4 млн. лв. за финансово подпомагане на достъпа им до финансиране от Фонда
за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ“ – ЕАД, съобразно § 41 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят като
целеви трансфери по бюджетите на общините
след определяне на условията, критериите и
реда съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г.
и извършване на съответните корекции по
централния бюджет и по бюджетите на общините по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Чл. 25. (1) Eдноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична
помощ, правят отчисления за държавата от
печалбата по годишния финансов отчет след
данъчно облагане за финансовата 2010 г.,
както следва:
1. д ру жест вата с ог рани чена от говорност – 80 на сто от печалбата, при спазване
разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон;
2. акционерните дружества след приспадане
на отчисленията за фонд „Резервен“ – дивидент в размер 80 на сто от печалбата, при
спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон.
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(2) 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 80
на сто от печалбата след данъчно облагане
по годишния финансов отчет към 31 декември 2010 г.
Чл. 26. 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 2010 г.
да предложат отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно дивидент за
акционерите, при условията и в размерите,
определени в чл. 25.
Чл. 27. 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 при разпределянето на печалбата за 2010 г. да предложат
и гласуват отчисляване на част от печалбата,
съответно дивидент за съдружниците или
акционерите, при условията и в размерите,
определени в чл. 25.
Чл. 28. (1) Държавните предприятия и търговските дружества по чл. 25, 26 и 27 правят
вноските по отчислената печалба, съответно
по разпределените дивиденти, за държавата
до 31 май 2011 г., а тези, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от
Закона за счетоводството – до 15 юли 2011 г.
(2) Вноските по ал. 1 постъпват по сметката за приходите на централния бюджет
н а с ъ о т в е т н ат а т ери т ори а л н а д и р ек ц и я
на На ц иона л ната а г ен ц и я за п ри ход и т е
или на териториалната дирекция „Големи
данъкоплатц и и осигурители“, като при превеждането на сумите се попълва код за вид
плащане 11 48 00.
(3) Държавните предприятия и търговските
дружества по чл. 25 изпращат на съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите или на териториалната
дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение
на печалбата в срок до 20 дни от датата на
тяхното приемане.
Чл. 29. (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 насе-
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леното 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. 30. (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 съобразно
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
2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от
договора към минималната помощ (ОВ, № L
314, 01/12/2007, стр. 0654 – 0659).
Чл. 31. (1) За компенсиране стойността на
безплатните и по намалени цени пътувания
в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до
97 700 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 деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона
за народната просвета – до 23 200 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
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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 в
срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(6) Индивидуалният размер на средствата
за компенсиране стойността на издадените
п ревозни док у мен т и за о тделни т е г ру пи
правоимащи, както и за безплатния превоз
на деца и ученици до 16-годишна възраст
по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната
просвета 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 2011 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.
(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. 32. (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
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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 № 10 към § 33 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г.
(6) Начинът на използване на средствата
по ал. 2 се определя с решение на общото
събрание на работниците и служителите.
(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 по
именни списъци.
(10) Средст вата за социа лно-би тово 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. 33. (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
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се отработват от заместници. Изплатените
парични възнаграждения на заместниците са
за сметка на средствата за заплати.
Чл. 34. (1) От 1 януари 2011 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. 35. (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. 36. (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 2011 г. се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1, както и средствата
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 име-
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то на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи в Българската народна
банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите,
за които са предназначени. 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 взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити.
(8) Наличните към 31 декември 2011 г.
по сметки на общините неусвоени средства,
отпуснати им по реда на ал. 1 и 7, се разходват през 2012 г. за обектите, за които са
предоставени.
(9) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2011 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.
Ч л. 37. М и н ис т ър ът на фи на нси т е 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 2011 г. в резултат
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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 2011 г. в рамките на предвидените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. средства.
Чл. 38. 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. 39. (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
в срок до 31 март 2011 г. да извърши корекции
по и между бюджетите на министерствата,
финансиращи училища и детски градини, и по
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2011 г. във връзка
с настъпили промени в броя на учениците
и на децата за учебната 2010 – 2011 г., въз
основа на които се разпределят средства по
единни разходни стандарти и целеви средства
за образование.
(2) Когато разчетният брой на децата и
учениците, предвиден със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г., е
по-висок от броя на децата и учениците по
информационната система „АдминМ“ към
1 януари 2011 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.
(3) Когато разчетният брой на децата и
учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за
2011 г., е по-нисък от действителния брой
на децата и учениците по информационната
система „А дминМ“ към 1 януари 2011 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.
(4) Освободените средства в резултат на
прилагането на ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката за реализиране на национални програми за развитие на средното
образование и за финансиране недостига на
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други средства в системата на образованието
по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 40. Министърът на образованието,
младежта и науката до 15 април 2011 г. да
предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на
средното образование.
Чл. 41. Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити предоставят на училищата,
детските градини и обслужващите звена в
системата на народната просвета средствата
по единни разходни стандарти, разпределени
по формули, и целевите средства 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. 42. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които утвърждават
формули по реда на § 53, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г., не по-късно от 10 март 2011 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. 43. (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 капиталовите разходи по реда на
ал. 1 не се утвърждават поименни списъци.
Чл. 44. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити утвърждават бюджетите
и бюджетните сметки на училищата, детските
градини и обслужващите звена – второстепенни или от по-ниска степен (за общините с
районно деление) разпоредители с бюджетни
кредити към тях, в съответствие с разпределението на средствата по единни разходни
стандарти, извършено по реда на § 53, ал. 2 – 9
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от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г.
(2) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и 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. 45. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2011 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. 46. 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. 47. (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 2011 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. 48. (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.
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(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. 49. 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. 50. 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. 51. Условията и редът за финансово
подпомагане на младежки дейности и проекти
на национално и регионално ниво се определят
с наредба на министъра на образованието,
младежта и науката съгласувано с министъра
на финансите.
Чл. 52. (1) Средствата за подобряване на
материално-техническата база в размер 23 лв.
на ученик се разпределят от първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити между
училищата на базата на броя на учениците в
редовна форма на обучение.
(2) Средствата по ал. 1 са разчетени по
бюджетите на министерствата, финансиращи
училища, и по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2011 г.
Чл. 53. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции
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 2011 г. публикува на интернет страницата си информация към 1 януари
2011 г. за броя на децата в детските ясли, на
децата в детските кухни и на медиаторите,
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 2011 г. във връзка с настъпили промени в
броя на учениците и на децата, наблюдавани
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в здравните кабинети, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни
разходни стандарти за учебната 2010 – 2011 г.,
до 31 март 2011 г.
(4) Общините представят на регионалните
здравни инспекции информация в края на
всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на
здравните медиатори.
Чл. 54. Министерството на здравеопазването може да 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 2011 г. за тази дейност.
Чл. 55. (1) Министерството на здраве
опазването субсидира държавни и общински
лечебни заведения за болнична помощ за
следните дейности:
1. интензивно лечение;
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с
активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация
на пациенти с туберкулоза и неспецифични
белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на
пациенти с ХИВ и стационарно лечение на
пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение
на пациенти с инфекциозни заболявания за
предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. реконструктивни хирургически операции
за реплантация на тъкани;
7. диагностични изследвания с РЕТ/СТ
апаратура;
8. национален раков регистър.
(2) Министерството на здравеопазването
субсидира държавни и общински лечебни
заведения за болнична помощ, държавни и
общински комплексни онкологични центрове,
държавни и общински центрове за психично
здраве и държавни и общински центрове за
кожно-венерически заболявания за следните
дейности:
1. амбулаторно проследяване (диспансеризация), стационарно лечение на пациенти
с психични заболявания, субституиращи и
поддържащи програми с метадон и дневни
психорехабилитационни програми;
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) на пациенти с кожно-венерически
заболявания;
3. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и лекарствена терапия на пациенти с
онкологични заболявания;
4. медицинска експертиза, осъществявана
от ТЕЛК.
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(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството
на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ за диализно лечение,
в т.ч. лекарствени продукти, медицински изделия и транспорт на хемодиализирани лица.
(4) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни
заведения за болнична помощ за оказване на
спешна медицинска помощ на пациенти със
спешни състояния, преминали през спешни
отделения, които не са хоспитализирани в
същото лечебно заведение.
(5) Субсидирането по ал. 1 – 4 се извършва
по ред и критерии, определени с методика на
министъра на здравеопазването, въз основа
на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2011 г.,
в т.ч. средствата от трансфера от бюджета на
Националната здравноосигурителната каса
за 2011 г.
Чл. 56. Дейността на Център „Фонд за
лечение на деца“ се извършва в рамките на
средствата, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 57. Изпълнението на задълженията
на Министерството на отбраната по § 79 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. се извършва в рамките
на средствата, определени в бюд жета на
Министерството на отбраната по функция
„Здравеопазване“.
Чл. 58. 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 в обхват, определени
от министъра на здравеопазването.
Чл. 59. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ, които са били субсидирани от бюджета
на Министерството на здравеопазването до
31 декември 2010 г., получават изравнителна
субсидия през първото тримесечие на 2011 г.
за дейностите, изпълнени по договорите до
края на 2010 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения се финансират
по досегашния ред.
Чл. 60. (1) Снабдяването на здравните и
лечебните заведения с лекарствени продукти,
медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура,
предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет
национални програми, планове и проекти, се
осъществява от бюджета на Министерството
на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за
капиталови разходи на държавни лечебни
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заведения – търговски дружества, и лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 61. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства
за провеждане на специализации в системата
на здравеопазването могат да се превеждат
на висши у чилища, 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., бр. 55 от 2008 г.
и бр. 12 и 72 от 2010 г.).
Чл. 62. Предвидените в централния бюджет суми за национално съфинансиране на
проекти, одобрени по Норвежката програма
за сътрудничество за икономически растеж и
устойчиво развитие в България и по приоритети І и ІV от Програмата за сътрудничество
„България – Швейцария“, се предоставят по
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния
бюджет.
Чл. 63. По предложение на министъра
на финансите предвидените в централния
бюджет за 2011 г. средства за изграждане и
усъвършенстване капацитета на администрацията в областта на публичните финанси 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. 64. (1) Предвидените в централния
бюджет за 2011 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 минист ъра на
външните работи от средствата по ал. 1 се
предоставят 600 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г. за
Доверителния фонд към ЮНЕСКО за участие
в международното сътрудничество за развитие.
(3) По п редложение на минист ъра на
външните работи от средствата по ал. 1 се
предоставят 653 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
за Доверителния фонд на Инвестиционния
механизъм за съседните държави към Инструмента на Европейския съюз за помощ за
съседните държави.
(4) По п редложение на минист ъра на
околната среда и водите от средствата по
ал. 1 се предоставят 39 116,4 лв. (20 000 евро)
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2011 г. за финансиране на
борбата с климатичните промени през 2011 г.
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в изпълнение на ангажимент на Република
България пред Европейския съюз за предоставяне на финансова помощ на развиващите
се държави през 2011 г. за борба с климатичните промени.
Чл. 65. (1) По предложение на председателя на Националния статистически институт
предвидените в централния бюджет за 2011 г.
средства за финансиране дейността на програма „Преброяване“ в размер 21 000 хил. лв.
се предоставят по реда на чл. 34, ал. 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет
по бюджета на Националния статистически
институт.
(2) Допълнително необходимите средства
извън тези по ал. 1 за изпълнение на програма „Преброяване“ за 2011 г. са за сметка
на бюджета на Националния статистически
институт.
Чл. 66. (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
извършени разходи по заявки на общините,
получени в Министерството на финансите
до 10-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не
по-късно от 7 декември 2011 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на
чл. 8 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата
на предоставяне субсидия за действително
извършени разходи за изплащане на присъдена
издръжка, като наличните към 31 декември
2010 г. средства по бюджетите на общините,
възстановени по реда на чл. 8 от наредбата
по ал. 1, остават като преходен остатък и се
използват през 2011 г. за същата цел.
Чл. 67. (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.
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(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да извършват разходи
за заплащане превозните разноски 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.
(4) Неусвоените средства от предоставената
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности по бюджетите на общините през
2010 г. за заплащане на част от превозните
разноски на педагогическия персонал се разходват за същата цел през 2011 г.
Чл. 68. (1) Средствата за пътни разходи на
правоимащи болни, предвидени в централния
бюджет, се предоставят като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности въз
основа на действително извършените разходи по справки на общините, получени в
Министерството на финансите до 10-о число
на месеца, следващ отчетното тримесечие, а
за четвъртото тримесечие – не по-късно от
7 декември 2011 г.
(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата
по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на
финансите.
Ч л. 69. (1) Пред ви ден и т е средс т ва по
централния бюджет за 2011 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 2011 г. с размера на фактически
изплатените обезщетени я за съответното
тримесечие.
Чл. 70. 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
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. 71. Средствата за лекарствени продук
ти по чл. 4, ал. 1 от Закона за ветераните от
войните и по чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, предвидени в
централния бюджет за 2011 г., се предоставят
като обща субсидия за делегираните от държавата дейности въз основа на действително
извършените разходи по справки на общините,
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получени в Министерството на финансите
до 10-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не
по-късно от 7 декември 2011 г.
Чл. 72. 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 4000 хил. лв. за
подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за ремонт, компютърна техника
и софтуер и художественотворческа дейност.
Чл. 73. Средствата за финансиране на
подготовката, осиг у ряването и дейност та
на доброволните формирования съгласно
чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия, предвидени в централния бюджет за
2011 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. 74. Предвидените в централния бюджет
средства за финансиране на ЕСКО услуги
се отпускат за подпомагане на общини за
обслужване 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. 75. Предвидените в централния бюджет
за 2011 г. средства за национални чествания
на бележити културни дейци и събития, за
национални и регионални прояви и програми,
за археологически теренни проучвания 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. 76. Предвидените в централния бюджет
за 2011 г. средства 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. 77. Предвидените в централния бюджет
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични
щети в размер 10 000 хил. лв. се разходват
за програми, съответстващи на условията
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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. 78. (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. 79. Предвидените в централния бюджет за 2011 г. средства за съфинансиране по
програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, за
реализирането на които Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
е Национален партниращ орган/Национално
звено за контакт, в размер до 18 343,55 хил. лв.
се предоставят по предложение на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по реда
на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 80. Предвидените в чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 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 – 1000 хил. лв.;
5. „С т у д е н т с к и с т о л о в е и о б щ е ж и тия“ – ЕАД – 504 хил. лв.
Чл. 81. (1) По решение на общинск и я
съвет със средства от целевата субсидия по
чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 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 2011 г.
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за закупуване на автомобили за общинската
администрация, включително за плащания
по договори за лизинг от предходни години,
за закупуване на мобилни телефони, на офис
обзавеждане и климатици за административни сгради.
Чл. 82. (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 2011 г. и на Държавен фонд „Земеделие“ утвърждава капиталовите разходи за
2011 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
2011 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 2011 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 изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение.
(5) Предложението за капиталовите разходи на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ може да съдържа и средства
за съфинансиране на инфраструктурни обекти
само по оперативна програма „Транспорт“,
генериращи приходи, с предвиден пусков срок
през 2011 г.
(6) Промени в разпределението на средствата за обектите по ал. 5 в документацията за
капиталовите разходи на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за 2011 г. и
насочване на средства от бюджета към обекти
без предвиден пуск през 2011 г. се допускат
след 30 септември 2011 г. при запазване общия
размер на средствата за съфинансиране по
оперативна програма „Транспорт“.
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(7) 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 2010 г. в
срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(8) 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.
(9) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 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. 83. (1) С отчета за тримесечното касово
изпълнение на бюджета първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и Държавен
фонд „Земеделие“ представят в Министерството на финансите на технически и хартиен
носител 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 информация за капиталовите
разходи, в т.ч. на технически носител.
Чл. 84. (1) Предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 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 вътрешните
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.
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Чл. 85. (1) Лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2011 г., кандидатстващи за финансиране на
общественозначими проекти, до 8 април 2011 г.
подават в Министерството на правосъдието
проектите и следните документи:
1. удостоверение от Националната агенция за приходите и общината за наличието
или липсата на задължения, представляващи
публични вземания по смисъла на чл. 162 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. 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 2011 г., които се публикуват на
интернет страниците на Министерството на
финансите и на Министерството на правосъдието най-късно до края на февруари 2011 г.
(3) Лицата по а л. 1 следва да спазват
образеца на формуляра за кандидатстване,
утвърден от министъра на финансите, който
се публикува на интернет страниците на
Министерството на финансите и на Министерството на правосъдието най-късно до края
на февруари 2011 г.
(4) Проектите по чл. 9, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 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.
(5) А дминистративно-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 2011 г. и до 30 април 2011 г. представя на
министъра на правосъдието протокол с предложение за разпределение на средствата по
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т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 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 2011 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. 86. (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
Българската 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.
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(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 № 9 към § 17, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 г., до 5-о число на всеки месец подават
информация за очакваните усвоявания на
средства от заемите по месеци за текущата
2011 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 2011 г.
Чл. 87. (1) Усвояванията по външни държавни инвестиционни заеми могат да са в
размер до 264 625,92 хил. лв. по министерства
и ведомства, както следва:
1. Министерството на труда и социалната
политика – 6063,07 хил. лв.;
2. Министерството на околната среда и
водите – 7040,99 хил. лв.;
3. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 126 935,49 хил. лв.;
4. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 109 526,48 хил. лв.;
5. М и н ис т ер с т во т о на фи на нсите – 15 059,89 хил. лв.
(2) В случаите, когато има неизразходвани
средства от получени траншове по външни
държавни инвестиционни заеми от предходни
години, които са наличности в края на 2010 г.,
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити приоритетно разходват наличните
средства по съответните проекти, като общият
разход от наличните средства в края на 2010 г.
и новите траншове не могат да надвишават
посочените в ал. 1 размери.
(3) Министърът на финансите може да
извършва компенсирани промени в разпределението на външното финансиране по ал. 1.
Чл. 88. Отрасловите министерства, които отговарят за изпълнението на проекти,
финансирани с държавни инвестиционни за-
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еми, до 15-о число на месеца, следващ всяко
тримесечие, представят в Министерството на
финансите тримесечен отчет за степента на
реализация на проектите.
Чл. 89. (1) Отрасловите министерства, в
чийто ресор са държавните предприятия и
търговските дружества – получатели на държавногарантирани 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.
(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 № 9 към § 17, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., до 5-о число на всеки
месец подават информация за очакваните
усвоявания на средства от заемите по месеци
за текущата 2011 г. и информация за очаква-
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ните усвоявания на средства от заемите по
тримесечия за следващите години до приключването на проекта.
Чл. 90. (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 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 получаване на писмото по ал. 3 и 4.
(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 извършване 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.
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(9) Крайните бенефициенти – получатели
на външни държавни заеми, в т.ч. на заеми,
включени в приложение № 9 към § 17, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., до 5-о число на всеки
месец подават информация за очакваните
усвоявания на средства от заемите по месеци
за текущата 2011 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по
тримесечия за следващите години до приключването на проекта.
Ч л. 91. Неизразходва ни т е средс т ва о т
предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване
на общинск ите пътища за зимни я сезон
2009 – 2010 г. могат да се използват за същата
цел през 2011 г., както и за разплащане на
стари задължения за дейността.
Чл. 92. Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и
целеви трансфери по бюджетите на общините
през 2010 г. се разходват за същата цел до края
на 2011 г. за сметка на преходните остатъци.
Чл. 93. (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 2010 г., се ползват за същото предназначение през 2011 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. 94. (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
7 декември 2011 г.
(2) След 10 декември 2011 г. министърът на
финансите извършва необходимата промяна за
намаление на бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за
общия размер на възстановените средства.
Чл. 95. (1) Неусвоените средства от допълнително предоставени субсидии за капиталови
разходи по бюджетите на общините Пловдив
и Харманли през 2008 г. с Постановление
№ 308 на Министерски я съвет от 2008 г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити за 2008 г. (ДВ, бр. 109 от 2008 г.) и с
Постановление № 278 на Министерския съвет
от 2008 г. за предоставяне на средства чрез
трансфер от централния бюджет за целево фи-
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нансиране 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 2011 г. за сметка на преходните остатъци.
(2) Неусвоените средства от допълнително
предоставени целеви субсидии за капиталови
разходи по бюджета на община Пловдив през
2009 г. във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпадъци на Столичната
община се разходват за същата цел до края
на 2011 г. за сметка на преходните остатъци.
Чл. 96. (1) Министерството на финансите
за целите на касовото управление определя и
залага в единната сметка ежемесечни лимити
за плащания по реда на § 22, ал. 9 и 10 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г.
(2) Разходите и т рансферите по чл. 6,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., подлежащи на
плащане чрез левовите бюджетни сметки по
§ 22, 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, съобразено със специфичните особености
на бюджета на съответното министерство и
ведомство (включително за предоставяните
трансфери за други бюджетни организации и
за капиталовите разходи).
(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
§ 22, ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 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 § 21 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 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.
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(5) Месечните суми по ал. 2 могат да се
променят от Министерството на финансите
въз основа на мотивирано предложение на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити само в непредвидени случаи и при
извънредни събития, както и в случаите по
чл. 103.
(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.
(7) Държавните висши училища, включени
в системата на единната сметка, получават
в началото на всеки месец лимит за плащания в размер на определената им субсидия
за съответния месец. Лимит за плащания за
сметка на собствени приходи се отпуска въз
основа на допълнително искане от съответното държавно висше училище до размера на
наличните средства по сметките му.
Чл. 97. (1) При залагането и актуализирането на лимитите в СЕБРА за целите на уреждане
на възникнали по реда на § 22, ал. 13 и 15 и
§ 34, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 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 възник на ли те за д ъ л жени я са в рамк и т е на
предварително уточнен и съгласуван между
Министерството на финансите и съответното
бюджетно предприятие очакван размер или
са възникнали инцидентно, или са в несъществен размер.
Чл. 98. (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. 99. Средствата по международни прог
рами и споразумения, включително свързаното
с тях национално съфинансиране, обслужвани
чрез левови сметки на Националния фонд
и на Държавен фонд „Земеделие“ в Българ-
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ската народна банка, могат да се депозират
при условията и по реда на § 22, ал. 18 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г., включително чрез прилагането на процедурите по ал. 13, 14 и 15 от
същия параграф.
Чл. 100. (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. 101. (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 изпол
зват 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.
(4) Неусвоената към 31 декември 2011 г.
субсидия за „Академика 2000“ – ЕАД, София, се възстановява до 31 януари 2012 г. по
сметката, от която е получена.
Чл. 102. (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 § 22, ал. 19
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от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 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. 103. 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. 104. 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 2011 г.
Чл. 105. 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. 89, както и на информацията
по чл. 86 и 90, 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. 106. (1) Корекциите по реда на чл. 34
и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет и по § 22, ал. 11 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г. се извършват на ниво параграфи,
гру пи и функции от Единната бюд жетна
класификация.
(2) Корекциите по реда на чл. 34 и 35
от Закона за устройството на държавния
бюд жет по бюд жет и те на Министерск и я
съвет, на министерствата и на държавните
агенции – първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити, се извършват и по реда
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на § 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г.
(3) Корекции по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет
се извършват само след утвърден разчет за
капиталовите разходи по чл. 82, ал. 1, с изключение на корекциите, свързани с разходи по държавни инвестиционни заеми и на
разходите за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия.
(4) След извършване на корекции по реда
на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на
държавния бюджет в частта за капиталовите
разходи първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2011 г. представят ежемесечно отразените
промени на програмен продукт МФ „Инвеститор“.
Чл. 107. (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. 108. (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. 109. (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.
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(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
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 съг
ласно § 34 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 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
у казани ята по а л. 1, при изготвянето на
консолидираната фискална програма отчетените като извънбюджетни средства операции
и наличности по ал. 4, 5 и 6 се представят
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обособено от Министерството на финансите
в частта на операциите и наличностите на
Националния фонд.
(10) Разпоредбите на § 37 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 г. се прилагат независимо от начина на
отчитане на плащанията по ал. 1 – 9.
Чл. 110. (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, 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 № 10
към § 33 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г., както и в
случаите по чл. 109, ал. 4.
Чл. 111. 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. 112. (1) Средствата за допълнително
материално стимулиране в размер до 40 на
сто, включително задължителните социалноосигурителни 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 2011 г. чрез
вът решни компенсирани промени меж д у
разходните параграфи по реда на чл. 34 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 113. Останалите като преходни остат ъц и к ъм к ра я на 20 09 г. средс т ва 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 2011 г.
Чл. 114. (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
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бюджет на Република България за 2011 г., преди
представяне на месечното разпределение на
бюджета на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити.
(2) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и 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 бюд жета, от четност та и статистиката
на публичните финанси произтичащите от
структурни промени корекции по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчитането на прехвърлянето
на активите и пасивите между съответните
бюджетни предприятия се извършват с дата
1-во 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.
Чл. 115. (1). Средствата, свързани с ликвидацията на закритото Министерство на
държавната администрация и административната реформа, в т. ч. за изплащане на
обезщетения, се осигуряват от централния
бюджет за 2011 г. и се изплащат чрез бюджета
на Министерството на финансите за 2011 г.
(2) Министърът на финансите извършва
налагащите се от ал. 1 промени по съответните бюджети за 2011 г.
Чл. 116. Предложени я за корек ции по
бюджетите за 2011 г. на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити без общините по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за
устройството на държавния бюджет се представят в Министерството на финансите не
по-късно от 12 декември 2011 г. с изключение
на корекциите по чл. 38 и по чл. 122, т. 1.
Чл. 117. Неусвоените средства в края на
2009 г. в размер 2 498 202 лв. от допълнително
предоставена целева субсидия за капиталови
разходи по бюджета на община Смолян през
2008 г. за финансиране на проект „Инженеринг – реконструкция и доизграждане на
Главен събирателен канал – курортни ядра
Снежанка, Язовира, Студенец и Малина – к.к.
Пампорово“ се разходват за същата цел до
края на 2011 г. за сметка на преходния остатък.
Чл. 118. (1) Министерството на финансите
публикува ежемесечно отчетна информация за
фискалния резерв в срок до края на месеца,
следващ отчетния период.
(2) Банковите сметк и, чиито салда са
включени в обхвата на фискалния резерв, са:
1. всички сметки, включени в системата на
единна сметка съгласно § 22, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2011 г., както и останалите обслужвани
от Българската народна банка сметки на
бюджетните предприятия;
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2. обслужваните от банки сметки за бюджетни и извънбюджетни средства на бюджетните
предприятия без тези на общините и техните
разпоредители с бюджетни кредити.
Чл. 119. Средствата по чл. 18, ал. 1, т. 2 от
Закона за Националната агенция за приходите
постъпват в централния бюджет и се отчисляват и отчитат по бюджета на Националната
агенция за приходите по реда, прилаган за
средствата по чл. 18, ал. 1, т. 1 от същия закон.
Чл. 120. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджетите, които са съставна част
на републиканския бюджет, постъпилите по
сметки на централния бюджет на Националната агенция за приходите суми на съб
раните по реда на § 68, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г. вземания на разпоредители с бюджетни кредити, чиито бюджети са съставна
част от републиканския бюджет, се отчитат
като постъпления на съответния бюджет и
коректив на събрани суми.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за
събраните по реда на § 68, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 г. вземания на централния бюджет, които
се администрират от Агенция „Митници“, като
тези суми се отчитат по съответните кодове
за вид плащане, предвидени за администрираните от Агенция „Митници“ вземания на
централния бюджет, за сметка на отделно
обособен код за вид плащане за коректив на
събрани суми.
(3) За целите на анализа и оценките за
изпълнението на приходите по централния
бюджет или по бюджета на разпоредител с
бюджетни кредити съответните корективни
позиции по ал. 1 и 2 не се вземат предвид.
Чл. 121. (1) Министърът на финансите
одобрява лимит за плащания на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за
2011 г. в размер до 100 на сто от плащанията
им за разходи и трансфери по уточнен план,
независимо от изпълнението на приходите и
останалите постъпления по съответните бюджети, в случай че не се нарушава утвърденото
бюджетно салдо по републиканския бюджет.
(2) Произтичащата в резултат на § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. разлика между отчетените
суми и уточнения план на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и
бюджетите по чл. 4 и чл. 6, ал. 1 от същия
закон не формира разчет – задължение на
съответния бюджет към централния бюджет
за целите на прилагане на § 26, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г.
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Чл. 122. Директорите на културните институти, които прилагат разпоредбите на § 56 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г.:
1. извършват компенсирани промени по
плана за приходите и разходите по бюджетите
си в съответствие с правила за прилагане на
делегирани бюджети в системата на сценичните изкуства, одобрени от министъра на
културата;
2. изготвят тримесечно информация за изпълнението на бюджета на културния институт
и осигуряват обществен достъп до нея чрез
публикуването є на интернет страницата на
културния институт или по друг обществено
достъпен начин.
Чл. 123. (1) Неусвоените целеви субсидии за
екологичните обекти по приложение № 7 към
чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г., които с акт
на Министерския съвет не са пренасочени за
други екологични обекти по реда на чл. 12,
ал. 5 от същия закон, се разходват за същата
цел до края на 2011 г. за сметка на преходните остатъци.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага за
екологични обекти, които са в процес на изпълнение през 2010 г. по сключени договори.
Чл. 124. (1) До 10-о число на всеки месец
Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания
от заложените средства в план-сметката на
Държавен фонд „Земеделие“ за 2011 г. за
финансиране на разходите за данък върху
добавената стойност (ДДС) на общините по
одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за
периода 2007 – 2013 г. през предходния месец.
(2) Възстановяване на направените разходи
за ДДС от получателите се извършва при междинното/междинните и/или окончателното
плащане/окончателните плащания на разходите по изпълнението на съответния проект.
(3) В случаите, когато Държавен фонд „Земеделие“ сключва договор с ползвателите на
финансовата помощ по ал. 1, максималният
размер на целевата субсидия за възстановяване
на ДДС се определя в договора.
(4) При недостиг на финансов ресурс за
възстановяване разходите за ДДС на общините
по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР
за периода 2007 – 2013 г. недостигът може да
бъде осигурен за сметка на годишните разчети
за разходите за национално финансиране на
Държавен фонд „Земеделие“ за 2011 г.
Чл. 125. От средствата, предвидени за
краткосрочни командировки в чужбина за
2011 г., приоритетно се предоставят средства
за пътни разходи за участие на делегати на
Република България в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз,
попадащи в обхвата на Решение 31/2008 на
Генералния секретар на Съвета и отчитащи се
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съгласно разпоредбите на § 43 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г. и раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, приета с Постановление № 115 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от
2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г.,
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10
от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.).
Чл. 126. (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 Генералния 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. 127. (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
2011 г. се прилага коефициент 0,45 лв. за една
преводна рубла – условна разчетна единица
по споразумението и протоколите към него.
Чл. 128. (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 2010 г. в
задграничните представителства на Република
България могат да се ползват за сметка на
утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 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 2011 г.
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(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 2011 г.
(4) Набраните средства в затворени (некон вер т и руем и) ва л у т и в за д г ра н и ч н и т е
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. 129. „Вазовск и машиност роителни
заводи“ – ЕАД, Сопот, в срок не по-късно
от 28 декември 2011 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.
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. 85, 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. 85, ал. 4 и правилата за работата є.
§ 2. В Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 31, 61, 75 и 84 от 2010 г.) се създава
чл. 122и:
„Чл. 122и. (1) Министърът на финансите
одобрява лимит за плащания на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за
2010 г. в размер до 100 на сто от плащанията
им за разходи и трансфери по уточнен план,
независимо от изпълнението на приходите и
останалите постъпления по съответните бюджети, в случай че не се нарушава утвърденото
бюджетно салдо по републиканския бюджет.
(2) Произтичащата в резултат на § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
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България за 2010 г. разлика между отчетените суми и уточнения план на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет
и бюджетите по чл. 4, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
същия закон не формира разчет – задължение на съответния бюджет към централния
бюджет за целите на прилагане на § 25, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.“
§ 3. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по
въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5,
19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.) се
правят следните изменения:
1. Член 30 се отменя.
2. Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 4. В Наредбата за командировките в
страната, приета с Постановление № 72 на
Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11
от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2
от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г.,
бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 26:
а) в ал. 1 изречение първо се изменя така:
„На командирования се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените
(вкл. за данъци и такси) срещу представен
документ, издаден по установения ред, но не
повече от утвърдената сума за една нощувка.“;
б) алинея 3 се отменя.
2. В чл. 28 думата „такса“ се заменя със
„сума“.
3. В чл. 32, т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) документ за платените пари за нощуване; размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия;
утвърденият размер може да бъде по-голям
от първоначално определения със заповедта
за командировката;“.
§ 5. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища
в Републ ика България и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ,
бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г.)
в чл. 3, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2011 г. с изключение на § 2 от зак
лючителните разпоредби, който влиза в сила
от 23 декември 2010 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1

Университет за национално и световно
стопанство – София

БЮДЖЕТ
на държавните органи, министерствата и ведом
ствата (в т.ч. Българската академия на науките
и държавните висши училища), финансирани
от републиканския бюджет за 2011 г.

Икономически университет – Варна
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Държавни органи, министерства и ведомства

Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“

(в т.ч. Българска академия на науките и държавни висши училища)
1

Администрация на президента

2

Министерски съвет

3

Конституционен съд

4

Министерство на финансите

5

Министерство на външните работи

6

Министерство на отбраната

БРОЙ 2

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
Аграрен университет – Пловдив

в т.ч.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Военна академия „Г. С. Раковски“
Национален военен университет „В. Левски“

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

Висше военноморско училище „Н. Й. Вап
царов“

Национална музикална академия „Проф.
Панчо Владигеров“ – София

7

Министерство на вътрешните работи

8

Министерство на правосъдието

Национална художествена академия – София

9

Министерство на труда и социалната политика

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

10

Министерство на здравеопазването

Колеж по телекомуникации и пощи – София

11

Министерство на образованието, младежта
и науката

Медицински университет – София

в т.ч.

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

Българска академия на науките

Медицински университет – Пловдив

Технически университет – София

Медицински университет – Плевен

Технически университет – Варна

Тракийски университет – Стара Загора

Технически университет – Габрово
Русенски университет „А. Кънчев“

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

Химико-технологичен и металургичен университет – София

12

Министерство на културата

13

Министерство на околната среда и водите

Университет „Проф. д-р Асен Злата ров“ – Бургас

14

Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма

Лесотехнически университет – София

15

Университет по архитектура, строителство
и геодезия – София

Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

16

Министерство на земеделието и храните

17

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

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

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

18

Министерство на физическото възпитание
и спорта

19

Държавна агенция „Национална сигурност“

20

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

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5
1

2

III. ТРАНСФЕРИ

4 186 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

4 186 000

Получени
трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(субсидии/

4 186 000

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

4 186 000

21

Комисия за защита от дискриминация

22

Комисия за защита на личните данни

23

Комисия за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност

24

Национална служба за охрана

25

Национална разузнавателна служба

26

Омбудсман

27

Национален статистически институт

28

Комисия за защита на конкуренцията

29

Комисия за регулиране на съобщенията

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

30

Съвет за електронни медии

V. ФИНАНСИРАНЕ

31

Държавна комисия за енергийно и водно
регулиране

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

32

Агенция за ядрено регулиране

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ
БЮДЖЕТНИ
СМЕТКИ
И
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ /
СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
САЛДО

(+/-)

(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

33

Държавна комисия по сигурността на информацията

34

Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

30 000 000

Собствени приходи

30 000 000

35

Авиоотряд 28

Неданъчни приходи

30 000 000

Приходи и доходи от собственост

15 250 000

Б Ю Д Ж ЕТ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА
2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

1

2

Други неданъчни приходи
Постъпления
от
продажба
нефинансови активи

1 000 000
на

13 750 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

77 750 000

Общо разходи

77 750 000

Текущи разходи

71 308 000

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

29 107 300

Други възнаграждения и плащания
за персонала

2 407 000

Осигурителни вноски

7 683 489

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

4 186 000

Общо разходи

4 186 000

Текущи разходи

4 166 000

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

2 500 000

Други възнаграждения и плащания
за персонала

200 000

Издръжка

17 719 011

Осигурителни вноски

431 400

Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинствата

11 130 000

Издръжка

1 034 600

Капиталови разходи

20 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

20 000

Субсидии за нефинансови
предприятия
Субсидии на организации с
нестопанска цел

253 200
3 000 000

С Т Р.
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Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

8 000
6 442 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

6 442 000

III. ТРАНСФЕРИ

47 750 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

47 750 000

Получени
трансфери
вноски) от ЦБ (нето)

(субсидии/

47 750 000

– получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

47 750 000

1 992 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

1 992 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

1 992 000

Общо разходи

1 992 000

Текущи разходи

1 892 000

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

1 230 000

Други възнаграждения и плащания
за персонала

40 000

Осигурителни вноски

218 000

Издръжка

388 000

III. ТРАНСФЕРИ

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ЗА 2011 ГОДИНА

V. ФИНАНСИРАНЕ

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 992 000

V. ФИНАНСИРАНЕ

(+/-)

Капиталови разходи

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

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

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

2

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ
БЮДЖЕТНИ
СМЕТКИ
И
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ /
СМЕТКИ

САЛДО

БРОЙ 2
1

Капиталови разходи

IV. БЮДЖЕТНО
(I. – ІІ. + ІІІ.)

ВЕСТНИК

16 000
100 000
100 000
1 992 000

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

33 592 000

Собствени приходи

33 592 000

Неданъчни приходи

33 592 000

Приходи и доходи от собственост
Държавни такси

5 875 000
13 899 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 168 000

Други неданъчни приходи

7 650 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

269 291 000

Общо разходи

269 291 000

Текущи разходи

264 175 000

Заплати и възнаграждения за персо- 169 530 000
нала, нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания
за персонала

8 637 000

Осигурителни вноски

47 269 190

Издръжка

38 591 810

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

147 000

Капиталови разходи

5 116 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

5 116 000

III. ТРАНСФЕРИ

235 699 000

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

2

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, 152 609 000
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/ 152 609 000
вноски) от ЦБ (нето)
– получени трансфери (субси- 152 609 000
дии) от ЦБ (+)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

83 090 000

Трансфери (субсидии, вноски) между
бюджетни сметки (нето)

3 090 000

– получени трансфери (+)

3 090 000

Трансфери на отчислени постъпления

80 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

1

2

III. ТРАНСФЕРИ

61 255 300

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

61 255 300

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

61 255 300

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

61 255 300

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА
2011 ГОДИНА

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РА
БОТИ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
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

С Т Р. 6 7

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

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

Приходи и доходи от собственост

ВЕСТНИК

7 445 200
37 300 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

106 000 500

Общо разходи

106 000 500

Текущи разходи

104 289 159

(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

62 000 000

Собствени приходи

62 000 000

Неданъчни приходи

62 000 000

Приходи и доходи от собственост

27 300 000

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи

3 400 000
600 000

Внесени ДДС и други данъци върху -15 300 000
продажбите
Постъпления от продажба на нефинансови активи

46 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

990 630 000

Общо разходи

990 630 000

Текущи разходи

890 630 000

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

13 590 497

Други възнаграждения и плащания
за персонала

4 212 490

Заплати и възнаграждения за пер- 453 487 141
сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения

Осигурителни вноски

3 318 934

Други възнаграждения и плащания
за персонала

Издръжка

73 826 259

77 435 311

Осигурителни вноски

144 318 238

Издръжка

200 691 910

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

9 340 979

Капиталови разходи

1 711 341

Стипендии

202 400

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 711 341

Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинствата

930 000

С Т Р.
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Субсидии за нефинансови предприятия

865 000

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

12 700 000

Капиталови разходи

100 000 000

Придобиване на дълготрайни активи 100 000 000
и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

928 630 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, 928 630 000
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/внос 950 240 400
ки) от ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) 950 240 400
от ЦБ (+)
Предоставени субсидии от Републи -21 610 400
канския бюджет за БАН и държав
ните висши училища (нето)
– предоставени трансфери от РБ -21 610 400
за ДВУ (-)

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕР
СТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА ВИСШЕТО ВО
ЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦА
РОВ“ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

4 800 000

Предоставени субсидии от Републи
канския бюджет за БАН и държав
ните висши училища (нето)

4 800 000

– получени трансфери(субсидии)
от РБ за държавните висши училища

4 800 000

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

99 000 000

Собствени приходи

99 000 000

Неданъчни приходи

99 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

Приходи и доходи от собственост

77 600 000

Държавни такси

28 500 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 700 000

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

Други неданъчни приходи

1 200 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

V. ФИНАНСИРАНЕ
ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕР
СТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА ВОЕННАТА АКА
ДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

5 810 400

Предоставени субсидии от Републи
канския бюджет за БАН и държав
ните висши училища (нето)

5 810 400

– получени трансфери(субсидии)
от РБ за държавните висши училища

5 810 400

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕР
СТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ
ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „В. ЛЕВСКИ“ ЗА
2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

Внесени ДДС и други данъци върху
продажбите

-14 000 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

1 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

1 006 000 000

Общо разходи

1 006 000 000

Текущи разходи

975 684 000

Заплати и възнаграждения за пер- 600 400 000
сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания
за персонала

64 257 000

Осигурителни вноски

192 720 000

Издръжка

115 891 600

Стипендии
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

1 940 400
475 000

Капиталови разходи

30 316 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

30 316 000

III. ТРАНСФЕРИ

11 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

Предоставени субсидии от Републи
канския бюджет за БАН и държав
ните висши училища (нето)

11 000 000

– получени трансфери (субсидии)
от РБ за държавните висши училища

11 000 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, 907 000 000
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

907 000 000

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 6 9
1

Получени трансфери (субсидии/ 907 000 000
вноски) от ЦБ (нето)

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

– получени трансфери (субси- 907 000 000
дии) от ЦБ (+)

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

2
84 495 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

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

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

V. ФИНАНСИРАНЕ

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕ
ТО ЗА 2011 ГОДИНА
П О К А З АТ Е Л И
1

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

СУМА

1

2

2
74 000 000

Собствени приходи

74 000 000

Неданъчни приходи

74 000 000

Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви

(лева)

(лева)

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

Приходи и доходи от собственост

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИ
АЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2011 ГОДИНА

168 200
73 595 800
36 000

Други неданъчни приходи

200 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

158 495 000

Общо разходи

158 495 000

Текущи разходи

143 121 000

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

27 000 000

Собствени приходи

27 000 000

Неданъчни приходи

27 000 000

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

307 550

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

951 270 785

Общо разходи

951 270 785

Текущи разходи

949 880 785

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

67 065 000

Други възнаграждения и плащания
за персонала

4 933 000

Други възнаграждения и плащания
за персонала

21 903 000

Издръжка

49 035 000

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

185 000

8 000 000

Други неданъчни приходи

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

Осигурителни вноски

1 061 114
17 631 336

58 968 088

1 517 432

Осигурителни вноски

14 430 046

Издръжка

13 458 197

Текущи трансфери, обезщетения и 857 727 022
помощи за домакинствата
Субсидии за нефинансови предприятия

3 420 000

15 374 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

270 000

III. ТРАНСФЕРИ

84 495 000
84 495 000

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

90 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

84 495 000

Капиталови разходи

15 374 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

Капиталови разходи

1 390 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 390 000

III. ТРАНСФЕРИ

924 270 785

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, 917 120 785
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/ 917 120 785
вноски) от ЦБ (нето)
– получени трансфери (субси- 917 120 785
дии) от ЦБ (+)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

7 150 000

Трансфери (субсидии, вноски) между
бюджетни сметки (нето)

7 150 000

– получени трансфери (+)

7 150 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

БРОЙ 2
1

2

Капиталови разходи

10 500 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

10 500 000

III. ТРАНСФЕРИ

672 000 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, 347 800 000
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/внос 347 800 000
ки) от ЦБ (нето)

– получени трансфери (субси- 347 800 000
дии) от ЦБ (+)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ 324 200 000
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
Трансфери (субсидии, вноски) между 322 500 000
бюджетни сметки (нето)

– получени трансфери (+)

340 000 000

– предоставени трансфери (-) -17 500 000

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

Трансфери на отчислени постъпления

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВА
НЕТО ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

1

2

1 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
ТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЗА 2011 ГОДИНА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

40 000 000

Собствени приходи

40 000 000

Неданъчни приходи

40 000 000

Приходи и доходи от собственост

12 050 000

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

Държавни такси

25 500 000

1

2

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Постъпления от продажба на нефинансови активи

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

30 000 000

50 000

Собствени приходи

30 000 000

100 000

Неданъчни приходи

21 800 000

Приходи и доходи от собственост

21 309 717

2 300 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

712 000 000

Общо разходи

712 000 000

Текущи разходи

701 500 000

Заплати и възнаграждения за пер- 116 497 226
сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания
за персонала
Осигурителни вноски
Издръжка
Стипендии

(лева)

5 398 626
23 765 917
346 393 851
97 200

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

8 200 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

422 322 640

Общо разходи

422 322 640

Текущи разходи

419 265 640

Заплати и възнаграждения за пер- 162 678 721
сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения

Субсидии за нефинансови предпри- 209 036 000
ятия

Други възнаграждения и плащания
за персонала

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

Осигурителни вноски

311 180

5 783
484 500

Издръжка

6 475 250
37 685 526
189 235 007

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

Стипендии

8 486 823
800 000

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

13 904 313

Капиталови разходи

3 057 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

3 057 000
392 322 640

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, 392 322 640
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

С Т Р. 7 1

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Технически университет – София (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2011 г.

2

Субсидии на организации с нестопанска цел

III. ТРАНСФЕРИ

ВЕСТНИК

П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV+V)
28 568 295
I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
20 736 560

1

Средноприравнен брой учащи

13 208

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 570

– получени трансфери (субсидии) 763 510 967
от ЦБ (+)

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

668 702

Предоставени субсидии от Републи -371 188 327
канския бюджет за БАН и държав
ните висши училища (нето)

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 334 265

– предоставени трансфери от -311 432 206
РБ за ДВУ (-)

1

Субсидия за стипендии

2 183 165

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

2 151 100

IV. Субсидия за капиталови разходи

987 992

Получени трансфери (субсидии/внос 763 510 967
ки) от ЦБ (нето)

– предоставени трансфери от -59 756 121
РБ за БАН (-)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

V.

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

V. ФИНАНСИРАНЕ

Субсидия за ученици в средни
училища (1х2)

1 504 419

1

Брой ученици

1 009

2

Единен стандарт (лв.)

1 491

1

Брой ученици

2

Единен стандарт за ученик в
общежитие (лв.)

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Българ
ската академия на науките за 2011 година

П О К А З АТ Е Л И

СУМА
59 756 121

59 756 121

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

1 200 000

281
1 197

СУМА
(в левове)

1

Предоставени субсидии от Републи
канския бюджет за БАН и държав
ните висши училища (нето)
59 756 121
– получени трансфери(субсидии)
от РБ за БАН

336 357

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Техни
чески университет – Варна (съгласно чл. 91
от Закона за висшето образование), за 2011 г.

(лева)
III. ТРАНСФЕРИ

1 840 776

Субсидия за ученици в обще
житие (1х2)

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

П О К А З АТ Е Л И

ДРУГИ СУБСИДИИ

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

9 129 921

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 564 326

1

Средноприравнен брой учащи

4 678

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 617

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН
1

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

246 929

1 091 041

Субсидия за стипендии

788 441

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

302 600

IV. Субсидия за капиталови разходи

227 625

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Технически университет – Габрово (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2011 г.

I.

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 377

345 867

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНОБИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 235 196

1 Субсидия за стипендии

13 200

IV. Субсидия за капиталови разходи

375 066

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Уни
верситет по хранителни технологии – Плов
див (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2011 г.

Средноприравнен брой учащи

3 612

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 456

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

172 940

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

468 322

1

Субсидия за стипендии

435 822

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

32 500

IV.

Субсидия за капиталови разходи

196 460

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Русенски
университет „А. Кънчев“ (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование) за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
13 068 519
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
11 112 390
1

Средноприравнен брой учащи

П О К А З АТ Е Л И

8 070

СУМА
(в левове)

6 096 794

1

1 221 996

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

СУМА

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
5 259 072

2

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

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

БРОЙ 2
1

2

1

П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

4 946 234

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 844 465

1

Средноприравнен брой учащи

2 635

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 459

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

118 505

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

821 566

1 Субсидия за стипендии

441 566

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

380 000

IV. Субсидия за капиталови разходи

161 698

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Химико-технологичен и металургичен универ
ситет – София (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

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

2
6 556 182

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 150 169
3 233

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 593

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Субсидия за стипендии
2 Субсидия за студентски столове
и общежития
IV. Субсидия за капиталови разходи

П О К А З АТ Е Л И

(в левове)

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
5 372 480

1

Средноприравнен брой учащи

2 608

162 431

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 060

996 410

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОР
ЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДА
ВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧ
НИ ТРУДОВЕ

158 384

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

719 046

666 410
330 000
247 172

1

Субсидия за стипендии

359 446

2

Субсидия за студентски столове и
общежития

359 600

IV. Субсидия за капиталови разходи

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО

П О К А З АТ Е Л И
4 951 712

1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

3 903 892
3 314
1 178

I.

1 Субсидия за стипендии

273 583

IV. Субсидия за капиталови разходи

7 228 790

Средноприравнен брой учащи

4 535

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 594

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

230 174

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 823 981

1

Субсидия за стипендии

2
420 350

Субсидия за студентски столове
и общежития

1 058 000

224 763

IV. Субсидия за капиталови разходи

263 952

2 Субсидия за студентски столове и
общежития

9 546 897

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2

129 124

693 933

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

1

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-

БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУ
ДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ
(1+2)

СУМА
(в левове)

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

126 606

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Университет по архитектура, строителство и
геодезия – София (съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование), за 2011 г.

(в левове)
(I+II+III+IV)

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
6 376 516

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Уни
верситет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето обра
зование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

С Т Р. 7 3

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката
за Лесотехнически университет – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2011 г.

2

1 Средноприравнен брой учащи

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

ВЕСТНИК

765 981

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I.

БРОЙ 2

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Ико
номически университет – Варна (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

СУМА

(в левове)

(в левове)

4 050 766

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
9 440 241

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
3 170 826

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
7 540 382

1

Средноприравнен брой учащи

1 998

1

Средноприравнен брой учащи

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 587

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

734

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

230 390

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 291 932

1

Субсидия за стипендии

956 832

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

335 100

IV.

Субсидия за капиталови разходи

377 537

99 885

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

630 479

1

Субсидия за стипендии

255 229

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

375 250

IV. Субсидия за капиталови разходи

149 576

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Университет за национално и световно сто
панство – София (съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

10 273

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Сви
щов (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
15 260 918

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

7 076 214

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 991 942

14 603

1

Средноприравнен брой учащи

749

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

694

II.

353 058

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

163 229

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

3 325 583

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 586 736

1

Субсидия за стипендии

1 729 483

1

Субсидия за стипендии

723 436

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

1 596 100

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

863 300

IV. Субсидия за капиталови разходи

644 630

IV. Субсидия за капиталови разходи

334 307

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
10 937 647

1

Средноприравнен брой учащи

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

7 193

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Трансфер от бюджета на Министерство
то на образованието, младежта и науката
за Софийски университет „Св. Климент
Охридски“(съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование) за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

С Т Р. 7 5

Трансфер от бюджета на Министерство
то на образованието, младежта и наука
та за Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“(съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование) за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

СУМА

(в левове)

(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
36 180 464

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
17 154 106

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
25 326 847

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
14 220 345

1

Средноприравнен брой учащи

21 409

1

Средноприравнен брой учащи

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 183

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 055

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

II.

430 917

13 479

806 508

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

8 244 919

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 047 297

1

Субсидия за стипендии

5 173 919

1

Субсидия за стипендии

1 858 947

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

3 071 000

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

188 350

IV. Субсидия за капиталови разходи

1 802 190

IV. Субсидия за капиталови разходи

455 547

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Великотърновски университет „Св. св. Ки
рил и Методий“(съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование) за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Югозападен университет „Неофит Рил
ски“ – Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

СУМА

(в левове)

(в левове)

9 024 706

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
13 833 998

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
7 728 376

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
10 966 800

1

Средноприравнен брой учащи

7 496

1

Средноприравнен брой учащи

9 620

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 031

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 140

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

II.

246 457

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

336 361

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

863 540

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 092 663

1

Субсидия за стипендии

863 540

1

Субсидия за стипендии

1 437 663

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

0

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

655 000

IV. Субсидия за капиталови разходи

186 333

IV. Субсидия за капиталови разходи

438 174

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“ (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование) за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Аграрен
университет – Пловдив (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

7 391 180

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 189 105

1

Средноприравнен брой учащи

5 601

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 105

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1

Субсидия за стипендии

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

1

Средноприравнен брой учащи

2 621

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 381

185 576

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

195 074

820 043

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

379 475

761 593

1

Субсидия за стипендии

2

0
161 706

Субсидия за студентски столове
и общежития

58 450

IV. Субсидия за капиталови разходи

196 456

IV. Субсидия за капиталови разходи

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

2 294 027

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 079 614

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
10 160 366
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1

Средноприравнен брой учащи

2 558

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 297

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1

Субсидия за стипендии

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

8 433 726

СУМА
(в левове)

(в левове)

I.

379 475

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Академия за музикално, танцово и изобрази
телно изкуство – Пловдив (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование), за 2011 г.

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Национална спортна академия „Васил Лев
ски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

6 976 856

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
6 240 601

Субсидия за студентски столове
и общежития

2

СУМА
(в левове)

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

БРОЙ 2

1

Средноприравнен брой учащи

2

853

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 438

283 204

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

65 580

1 150 300

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

95 816

384 030
766 270
293 136

1

Субсидия за стипендии

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

0

IV. Субсидия за капиталови разходи

53 017

95 816

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Национална академия за театрално и фил
мово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето об
разование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Национална художествена академия – Со
фия (съгласно чл. 91 от Закона за висшето
образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I.

2 596 471

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 141 370

1

Средноприравнен брой учащи

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 465

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

73 317

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

262 815

1

Субсидия за стипендии

114 115

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

148 700

IV. Субсидия за капиталови разходи

118 969

618

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

3 940 779

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 322 935

1

Средноприравнен брой учащи

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 465

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

107 726

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

424 492

1

Субсидия за стипендии

350 492

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

74 000

IV. Субсидия за капиталови разходи

85 626

П О К А З АТ Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

2 062 039

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 660 230

830

1

Средноприравнен брой учащи

1 485

3 382

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 118

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

3 260 145

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 807 060

2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

СУМА
(в левове)

(в левове)

1 Средноприравнен брой учащи

959

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Университет по библиотекознание и информа
ционни технологии – София (съгласно чл. 91
от Закона за висшето образование), за 2011 г.

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Наци
онална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“ – София (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

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

С Т Р. 7 7

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

88 959

51 451

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

293 245

1

Субсидия за стипендии

293 245

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

0

IV. Субсидия за капиталови разходи

57 113

252 332

1 Субсидия за стипендии

149 332

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

103 000

IV. Субсидия за капиталови разходи

111 794

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Колеж по телекомуникации и пощи – София
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето обра
зование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Ме
дицински университет „Проф. д-р Параскев
Иванов Стоянов“ – Варна (съгласно чл. 91 от
Закона за висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

8 109 925

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 193 850

933

1

Средноприравнен брой учащи

1 446

1 253

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 975

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

228 017

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

553 476

1

Субсидия за стипендии

244 076

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

309 400

IV. Субсидия за капиталови разходи

134 582

1 381 245
1 169 049

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

28 401

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

135 530

1 Субсидия за стипендии

57 530

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

78 000

IV. Субсидия за капиталови разходи

48 265

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Меди
цински университет – София (съгласно чл. 91
от Закона за висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

БРОЙ 2

СУМА

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Ме
дицински университет – Пловдив (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА
(в левове)

(в левове)
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
24 602 050

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
12 844 773

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
21 704 365

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
11 169 235

1 Средноприравнен брой учащи

4 465

1 Средноприравнен брой учащи

2 345

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

4 861

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

4 763

724 538

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

365 163

1 813 709

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 107 673

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

997 209

1 Субсидия за стипендии

506 073

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

816 500

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

601 600

IV. Субсидия за капиталови разходи

359 438

IV. Субсидия за капиталови разходи

202 702

1 Субсидия за стипендии

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Медицински университет – Плевен (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

ВЕСТНИК

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Висше транспортно училище „Тодор Каблеш
ков“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за
висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

(в левове)
С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
1 Средноприравнен брой учащи
2 Среднопретеглен норматив (лв.)
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

С Т Р. 7 9

СУМА
(в левове)

6 143 031

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

3 693 310

5 417 477

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 937 578

1 259

1 Средноприравнен брой учащи

1 961

4 303

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 498

183 558

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

91 596

417 182

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

557 016

1 Субсидия за стипендии

252 332

1 Субсидия за стипендии

319 086

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

164 850

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

237 930

IV. Субсидия за капиталови разходи

124 814

IV. Субсидия за капиталови разходи

107 120

Трансфер от бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката за Тра
кийски университет – Стара Загора (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование),
за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

Трансфер от бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
Висше строително училище „Любен Кара
велов“ – София (съгласно чл. 91 от Закона
за висшето образование), за 2011 г.
П О К А З АТ Е Л И

(в левове)

СУМА
(в левове)

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)
12 944 869

С У Б С И Д И Я – ОБЩО
(I+II+III+IV)

1 768 657

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
11 446 380

I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 369 246

1

Средноприравнен брой учащи

4 510

1 Средноприравнен брой учащи

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 538

2 Среднопретеглен норматив (лв.)

1 594

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

401 984

II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА
УЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

44 860

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

590 439

III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ
ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН
ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

299 345

1

Субсидия за стипендии

555 439

2

Субсидия за студентски столове
и общежития

IV. Субсидия за капиталови разходи

1 Субсидия за стипендии

859

94 330

35 000

2 Субсидия за студентски столове
и общежития

205 015

506 066

IV. Субсидия за капиталови разходи

55 206

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА
2011 ГОДИНА

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)

(лева)
П О К А З АТ Е Л И
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

СУМА

П О К А З АТ Е Л И
1

17 700 000

СУМА
2

Собствени приходи

17 700 000

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

Неданъчни приходи

17 700 000

Собствени приходи

11 348 400

Приходи и доходи от собственост

14 840 000

Неданъчни приходи

11 348 400

Държавни такси
Други неданъчни приходи
Внесени ДДС и други данъци върху
продажбите

245 000
3 015 000
-400 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

104 569 103

Общо разходи

104 569 103

Текущи разходи

100 259 103

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

44 284 406

Други възнаграждения и плащания
за персонала

2 240 637

Осигурителни вноски

9 629 131

Издръжка

43 267 455

Стипендии

453 058

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

384 416

Капиталови разходи

4 310 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

4 310 000

5 216 200

Глоби, санкции и наказателни
лихви

1 119 000

Приходи от концесии

3 048 400

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

45 309 282

Общо разходи

45 309 282

Текущи разходи

42 809 282

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

16 543 753

Други възнаграждения и плащания за персонала

1 566 388

Осигурителни вноски
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации
и дейности

3 809 789
20 363 329
526 023

Капиталови разходи

2 500 000

Придобиване на дълготрайни
активи и основен ремонт

2 500 000

32 819 282

86 869 103

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

32 819 282

86 869 103

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

32 819 282

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ
БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗ
ВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ /
СМЕТКИ

4 190 000

Трансфери (субсидии, вноски)
между бюджетни сметки (нето)

-1 810 000

– предоставени трансфери (-)

-1 810 000

Трансфери от/за предприятието
за управление на дейностите
по опазване на околната среда
(ПУДООС)

6 000 000

86 869 103

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

V. ФИНАНСИРАНЕ

Държавни такси

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИ
ДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕН
ТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАН
СКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ
БЮДЖЕТИ

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

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

1 964 800

37 009 282

86 869 103

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

Приходи и доходи от собственост

III. ТРАНСФЕРИ

III. ТРАНСФЕРИ

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

11 348 400

– получени трансфери (+)

6 000 000

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

1

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕ
НИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ
НИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ
СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ
НИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)

3 048 400

V. ФИНАНСИРАНЕ

-3 048 400

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

-3 048 400

Наличности в края на периода (-)

-3 048 400

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

156 355 660

Собствени приходи

156 355 660

Неданъчни приходи

156 355 660

Приходи и доходи от собственост

93 217 200

Държавни такси

15 897 700

Глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи

С Т Р. 8 1

5 204 760
36 000

Приходи от концесии

42 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

82 771 158

Общо разходи

82 771 158

Текущи разходи

78 584 792

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

22 424 957

Други възнаграждения и плащания
за персонала

3 368 954

2

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

43 118 490

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

43 118 490

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

116 702 992
-116 702 992

Депозити и средства по смет- -116 702 992
ки – нето (+/-)
Наличности в края на периода (-)

-116 702 992

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНО
ТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА
2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

290 254 000

Собствени приходи

290 254 000

Неданъчни приходи

290 254 000

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

3 091 000
280 655 000
1 439 000
770 000
4 299 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

248 216 191

25 820 496

Общо разходи

248 216 191

Субсидии за нефинансови предприятия

18 626 212

Текущи разходи

169 682 925

70 000

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

27 953 333

Субсидии на организации с нестопанска цел
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

1 377 504

Други възнаграждения и плащания
за персонала

1 401 200

Капиталови разходи

4 186 366

Осигурителни вноски

Осигурителни вноски
Издръжка

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт
Капиталови трансфери

6 896 669

555 400
3 630 966

Издръжка
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

6 968 051
133 151 445
208 896

III. ТРАНСФЕРИ

43 118 490

Капиталови разходи

78 533 266

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

43 118 490

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

78 533 266

III. ТРАНСФЕРИ

44 113 504

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 2
1

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

44 113 504

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

44 113 504

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

44 113 504

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

Капиталови разходи

4 930 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

4 930 000

III. ТРАНСФЕРИ

55 463 021

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

55 463 021

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

55 463 021

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

55 463 021

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

V. ФИНАНСИРАНЕ

-86 151 313

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

-86 151 313

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

Наличности в края на периода (-)

-86 151 313

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

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

2

86 151 313

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2011 ГОДИНА

2

(лева)

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

200 340 000

Собствени приходи

200 340 000

Неданъчни приходи

200 340 000

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

41 074 000

Приходи и доходи от собственост

107 543 900

Собствени приходи

41 074 000

93 956 300

Неданъчни приходи

41 074 000

Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви

800 800

Внесени ДДС и други данъци върху
продажбите

-2 461 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

500 000

Други неданъчни приходи

21 100 000
3 800 000
74 000

Общо разходи

60 976 212

Текущи разходи

54 466 212
21 935 106

7 000 000

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

1 760 900

26 062 529

Текущи разходи

250 873 021

Заплати и възнаграждения за пер- 111 200 985
сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

Глоби, санкции и наказателни лихви

60 976 212

255 803 021

Стипендии

Държавни такси

1 100 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

255 803 021

Издръжка

Приходи и доходи от собственост

2

15 000 000

Общо разходи

Осигурителни вноски

1

СУМА

Приходи от концесии

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

Други възнаграждения и плащания
за персонала

П О К А З АТ Е Л И

105 073 207
1 100 000
436 300

Осигурителни вноски
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

5 930 119
23 429 489
1 410 598

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 8 3
1

Капиталови разходи

6 510 000

Осигурителни вноски

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

6 510 000

Издръжка

III. ТРАНСФЕРИ

29 902 212

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

20 802 212

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

20 802 212

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

20 802 212

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

9 100 000

Трансфери (субсидии, вноски) между
бюджетни сметки (нето)

9 100 000

– получени трансфери (+)

9 100 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)

10 000 000

V. ФИНАНСИРАНЕ

-10 000 000

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

-10 000 000

Наличности в края на периода (-)

-10 000 000

Б Ю Д Ж ЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

Субсидии за нефинансови предприятия

180 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

26 415 922

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

50 001

Капиталови разходи

900 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

900 000

III. ТРАНСФЕРИ

32 848 613

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

32 848 613

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

32 848 613

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

32 848 613

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ“ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)

777 200

Собствени приходи

777 200

П О К А З АТ Е Л И

Неданъчни приходи

777 200

1

Приходи и доходи от собственост

986 580

Внесени ДДС и други данъци върху
продажбите

5 000
-214 380

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

33 625 813

Общо разходи

33 625 813

Текущи разходи

32 725 813

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

2 625 556

Други възнаграждения и плащания
за персонала

328 569

715 600
2 410 165

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

Други неданъчни приходи

2

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

164 000

Собствени приходи

164 000

Неданъчни приходи

164 000

Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви

44 000
120 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

85 340 000

Общо разходи

85 340 000

Текущи разходи

83 400 000

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

56 680 000

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН
1

Други възнаграждения и плащания
за персонала
Осигурителни вноски
Издръжка

ВЕСТНИК

2

1

3 142 000
18 753 000
4 805 000

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

БРОЙ 2

20 000

2

Капиталови разходи

4 324 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

4 324 000

III. ТРАНСФЕРИ

7 000 000
7 000 000

Капиталови разходи

1 940 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 940 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

III. ТРАНСФЕРИ

85 176 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

7 000 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

85 176 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

7 000 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

85 176 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

85 176 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

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

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИ
МИНАЦИЯ ЗА 2011 ГОДИНА

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

(лева)

V. ФИНАНСИРАНЕ
П О К А З АТ Е Л И
Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДО
КУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИ
НАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗ
НАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

119 000

Собствени приходи

119 000

Помощи, дарения и други безвъз
мездно получени суми

119 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

2 380 000

Общо разходи

2 380 000

Текущи разходи

2 370 000

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

1 023 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

7 000 000

Общо разходи

7 000 000

Текущи разходи

2 676 000

Други възнаграждения и плащания
за персонала

210 800

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

1 335 000

Осигурителни вноски

166 478

Издръжка

969 722

Други възнаграждения и плащания
за персонала

61 000

Осигурителни вноски
Издръжка

226 380
1 053 620

Капиталови разходи

10 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

10 000

III. ТРАНСФЕРИ

2 261 000

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 8 5
1

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 261 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

2 261 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2 261 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

2

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

2 560 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2 560 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ

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

НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪП

V. ФИНАНСИРАНЕ

НА ДЕЙНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА
Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

2 560 000

Общо разходи

2 560 000

Текущи разходи

2 185 000

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

960 000

Други възнаграждения и плащания
за персонала

140 000

Осигурителни вноски

241 400

Издръжка

843 600

Капиталови разходи

375 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

375 000

(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

5 145 000

Общо разходи

5 145 000

Текущи разходи

5 045 000

Заплати и възнаграждения за пер-

3 310 000

сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания

200 000

за персонала
Осигурителни вноски

574 000

Издръжка

961 000

Капиталови разходи

100 000

Придобиване на дълготрайни активи

100 000

и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ

5 145 000
5 145 000

III. ТРАНСФЕРИ

2 560 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 560 000

ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН
1

Получени трансфери (субсидии/

2

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

30 990 000

5 145 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

30 990 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

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

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

V. ФИНАНСИРАНЕ

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

Б Ю Д Ж ЕТ
НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА
СЛУЖБА ЗА 2011 ГОДИНА

V. ФИНАНСИРАНЕ
Б Ю Д Ж ЕТ
НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
ЗА 2011 ГОДИНА

1

2

5 145 000

дии) от ЦБ (+)

П О К А З АТ Е Л И

БРОЙ 2
1

вноски) от ЦБ (нето)
– получени трансфери (субси-

ВЕСТНИК

(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

(лева)

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

СУМА

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

19 120 000

Общо разходи

19 120 000

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

250 000

Текущи разходи

18 620 000

Собствени приходи

250 000

Издръжка

18 620 000

Неданъчни приходи

250 000

Капиталови разходи

500 000

Приходи и доходи от собственост

250 000

500 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

31 240 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

Общо разходи

31 240 000

III. ТРАНСФЕРИ

19 120 000

Текущи разходи

30 240 000
18 268 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

19 120 000

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

2 076 000

19 120 000

Осигурителни вноски

5 911 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

Издръжка

3 985 000

19 120 000

Капиталови разходи

1 000 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

30 990 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

30 990 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

(I. – ІІ. + ІІІ.)

(лева)

V. ФИНАНСИРАНЕ

П О К А З АТ Е Л И

Б Ю Д Ж ЕТ
НА ОМБУДСМАНА ЗА 2011 ГОДИНА

Неданъчни приходи

1 000 000

СУМА

Приходи и доходи от собственост
Държавни такси

Общо разходи

2 278 000

Текущи разходи

2 258 000

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

678 800

Други възнаграждения и плащания
за персонала

150 000
123 200
1 303 400
2 600

Капиталови разходи

20 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

20 000

III. ТРАНСФЕРИ

2 278 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 278 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

3 455 703
3 455 703

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
Собствени приходи

2 278 000

Издръжка

СУМА

(лева)
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

Осигурителни вноски

С Т Р. 8 7

Б Ю Д Ж ЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИН
СТИТУТ ЗА 2011 ГОДИНА

2

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)

П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

998 000
2 000
2 455 703

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

17 291 328

Общо разходи

17 291 328

Текущи разходи

15 941 328

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

8 450 236

Други възнаграждения и плащания
за персонала

1 190 234

Осигурителни вноски

2 407 086

Издръжка

3 892 372

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

1 400

Капиталови разходи

1 350 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 350 000

III. ТРАНСФЕРИ

13 835 625
13 835 625

2 278 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 278 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

13 835 625

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

13 835 625

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

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

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

V. ФИНАНСИРАНЕ

V. ФИНАНСИРАНЕ

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Б Ю Д Ж ЕТ
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУ
РЕНЦИЯТА ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

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

3 705 167

Общо разходи

3 705 167

Текущи разходи

3 655 167

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

2 455 000

Други възнаграждения и плащания
за персонала

30 000

Осигурителни вноски

741 442

Издръжка

408 725

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

20 000

Капиталови разходи

50 000

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

50 000

ВЕСТНИК

БРОЙ 2
Б Ю Д Ж ЕТ

НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБ
ЩЕНИЯТА ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

50 770 000

Собствени приходи

50 770 000

Неданъчни приходи

50 770 000

Държавни такси

50 570 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

200 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

10 451 884

Общо разходи

10 451 884

Текущи разходи

8 014 158

Заплати и възнаграждения за пер-

3 817 078

сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания

571 258

за персонала
Осигурителни вноски
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в

761 000
2 779 822
85 000

нетърговски организации и дейности

III. ТРАНСФЕРИ

Капиталови разходи

2 437 726

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

Придобиване на дълготрайни активи

2 437 726

и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

I I I . Б . Т РА Н С Ф Е Р И М Е Ж Д У
БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗ
ВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ /
СМЕТКИ

-6 500 000

ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)

-15 600 000

Получени трансфери (субсидии/

-6 500 000

вноски) от ЦБ (нето)
– вноски за ЦБ за текущата
5 294 833

-6 500 000

година (-/+)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ

-9 100 000

ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
V. ФИНАНСИРАНЕ

-5 294 833

ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

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

-5 294 833

Трансфери (субсидии, вноски) между

Наличности в края на периода (-)

-5 294 833

-9 100 000

бюджетни сметки (нето)
– предоставени трансфери (-)

-9 100 000

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 8 9
1

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

24 718 116

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

V. ФИНАНСИРАНЕ

-24 718 116

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

Депозити и средства по сметки – нето

-24 718 116

V. ФИНАНСИРАНЕ

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)

(+/-)
Наличности в края на периода (-)

-24 718 116

Б Ю Д Ж ЕТ
НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА
2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

2

Б Ю Д Ж Е Т
НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕР
ГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА
2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА

СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

8 900 000

1 300 000

Собствени приходи

8 900 000

Собствени приходи

1 300 000

Неданъчни приходи

8 900 000

Неданъчни приходи

1 300 000

Приходи и доходи от собственост

Държавни такси

1 300 000

Държавни такси

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

1 420 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

Общо разходи

1 420 000

Текущи разходи

1 405 000

1
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

2

4 810
8 700 000
195 190

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

3 651 334

Общо разходи

3 651 334

Текущи разходи

3 566 834
2 098 134

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

749 400

Други възнаграждения и плащания
за персонала

35 400

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

134 900

Други възнаграждения и плащания
за персонала

117 731

Осигурителни вноски
Издръжка

481 300

Осигурителни вноски

506 555

Издръжка

788 614

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

4 000

Капиталови разходи

15 000

Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

15 000

Капиталови разходи

84 500

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

84 500

III. ТРАНСФЕРИ

120 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

120 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

120 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

120 000

III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

55 800

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

1

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)

БРОЙ 2
2

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
5 248 666

И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)

2 033 139

V. ФИНАНСИРАНЕ

-5 248 666

(I. – ІІ. + ІІІ.)

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

-5 248 666

V. ФИНАНСИРАНЕ

-2 033 139

Наличности в края на периода (-)

-5 248 666

Депозити и средства по сметки – нето

-2 033 139

Наличности в края на периода (-)

Б Ю Д Ж ЕТ
НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И
1

(+/-)

СУМА

-2 033 139

Б Ю Д Ж ЕТ
НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУР
НОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА
2011 ГОДИНА

2

(лева)

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

7 500 000

Собствени приходи

7 500 000

Неданъчни приходи

7 500 000

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

Държавни такси

7 500 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

4 960 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

5 466 861

Общо разходи

4 960 000

Общо разходи

5 466 861

Текущи разходи

3 860 000

Текущи разходи

5 366 861

1 377 000

Заплати и възнаграждения за пер-

1 555 289

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

150 000

сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания

196 800

П О К А З АТ Е Л И
1

СУМА
2

за персонала

Осигурителни вноски

Осигурителни вноски

Издръжка

1 970 400

1 344 020

Капиталови разходи

1 100 000

1 714 355

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 100 000

Издръжка
Разходи за членски внос и участие в

556 397

нетърговски организации и дейности

362 600

Капиталови разходи

100 000

III. ТРАНСФЕРИ

4 960 000

Придобиване на дълготрайни активи

100 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

4 960 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

4 960 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

4 960 000

и основен ремонт
III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
1

2

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

V. ФИНАНСИРАНЕ

V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж ЕТ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕ
ЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
СУМА
2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

2 050 000

Собствени приходи

2 050 000

Неданъчни приходи

2 050 000

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

310 000
40 000
1 700 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

75 617 821

Общо разходи

75 617 821

Текущи разходи

23 839 253

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

4 681 530

Други възнаграждения и плащания
за персонала

448 233

Осигурителни вноски
Издръжка

Б Ю Д Ж ЕТ
НА АВИООТРЯД 28 ЗА 2011 ГОДИНА
(лева)
П О К А З АТ Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

7 161 197

Общо разходи

7 161 197

Текущи разходи

7 161 197

Заплати и възнаграждения за пер-

1 823 621

сонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания

105 000

за персонала
Осигурителни вноски

374 538

Издръжка

4 858 038

III. ТРАНСФЕРИ

7 161 197

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

7 161 197

ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

1 251 487
17 458 003

Капиталови разходи

1 396 718

Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт

1 396 718

Прираст на държавния резерв

50 381 850

III. ТРАНСФЕРИ

73 567 821

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И
ДРУГИ БЮДЖЕТИ

73 567 821

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

73 567 821

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

73 567 821

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

2

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

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

1

С Т Р. 9 1
1

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ

П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

ДРУГИ БЮДЖЕТИ
Получени трансфери (субсидии/

7 161 197

вноски) от ЦБ (нето)
– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ
ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ
ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ
И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(I. – ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

7 161 197

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

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
2011 г. по програми
1. Бюджет на Министерския съвет за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

2

Други неданъчни приходи

3

Постъпления от продажба на нефинансови активи

13 750 000

Общо:

30 000 000

15 250 000
1 000 000

Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на политиките и програмите
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на
Министерския съвет“

Сума
7 527 099

Програма 1

„Министерски съвет и организация на дейността му“

4 361 308

Програма 2

„Координация и мониторинг на хоризонтални политики“

3 165 791

Програма 3

Програма 4
Програма 5
Програма 6

Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз

829 559

„Координация при управление на средствата от Европейския съюз“

829 559

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

16 288 000

„Осъществяване на държавната политика на областно ниво“

16 288 000

Политика в областта на правото на вероизповедание

3 114 635

„Вероизповедания“

3 114 635

Политика в областта на архивното дело

7 000 020

„Национален архивен фонд“

7 000 020

Други програми

32 075 647

Програма 7

„Избори“

400 000

Програма 8

„Борба с трафика на хора“

296 000

Програма 9

„Национален компенсационен жилищен фонд“

11 377 904

Програма 10

„Болница „Лозенец“

12 180 116

Програма 11

„Борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните“

Програма 12

„Българите зад граница“

Програма 13

„Управление на обектите, предназначени за представителни и
социални нужди“

Програма

„Администрация“

10 915 040

Общо:

77 750 000

158 807
758 455
6 904 365
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Министерски съвет и организация на дейността му”
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
4 361 308

от тях за:
Персонал

3 526 808

Издръжка

834 500

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

0
4 361 308

Програма 2 „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
2 165 791

от тях за:
Персонал

2 030 279

Издръжка

135 512

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 000 000

от тях за:
Издръжка – Разходи за изпълнение на Комуникационната стратегия на Р. България

1 000 000

ІІІ.Общо разходи (I+II)

3 165 791

Програма 3 „Координация при управлението на средствата от
Европейския съюз“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
829 559

от тях за:
Персонал

716 164

Издръжка

113 395

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

0
829 559
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Програма 4 „Осъществяване на държавната политика на областно
ниво“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
16 288 000

от тях за:
Персонал

13 606 972

Издръжка

2 681 028

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

0
16 288 000

Програма 5 „Вероизповедания“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

114 635

от тях за:
Персонал

87 353

Издръжка

27 282

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 000 000

от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел – субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на ЗВ

3 000 000

ІІІ.Общо разходи (I+II)

3 114 635

Програма 6 „Национален архивен фонд“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
7 000 020

от тях за:
Персонал

5 657 657

Издръжка

732 363

Капиталови разходи

610 000

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

0
7 000 020
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Програма 7 „Избори“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

0

от тях за:
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

400 000

Разходи за издръжка на ЦИК и ОИК

400 000

ІІІ.Общо разходи (I+II)

400 000

Програма 8 „Борба с трафика на хора“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

296 000

от тях за:
Персонал

107 200

Издръжка

138 800

Капиталови разходи

50 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ.Общо разходи (I+II)

296 000

Програма 9 „Национален компенсационен жилищен фонд“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
247 904

от тях за:
Персонал

208 979

Издръжка

34 925

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000
11 130 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – за
компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове

11 130 000

ІІІ.Общо разходи (I+II)

11 377 904
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Програма 10 „Болница „Лозенец“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
12 180 116

от тях за:
Персонал

6 928 653

Издръжка

3 067 463

Капиталови разходи

2 184 000

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

0
12 180 116

Програма 11 „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

158 807

от тях за:
Персонал

130 681

Издръжка

28 126

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ.Общо разходи (I+II)

158 807

Програма 12 „Българите зад граница“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
758 455

от тях за:
Персонал

360 177

Издръжка

362 278

Капиталови разходи

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

36 000

0
758 455
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Програма 13 „Управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
6 651 165

от тях за:
Персонал

3 431 676

Издръжка

2 419 489

Капиталови разходи

800 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

253 200

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия
ІІІ.Общо разходи (I+II)

253 200
6 904 365

Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
10 915 040

от тях за:
Персонал

2 405 190

Издръжка

5 751 850

Капиталови разходи

2 758 000

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

0
10 915 040

Общо ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г.
Разходи по програмите на Министерския съвет – общо
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
61 966 800

от тях за:
Персонал

39 197 789

Издръжка

16 327 011

Капиталови разходи

6 442 000

II.Общо администрирани разходи по бюджета

15 783 200

ІІІ.Общо разходи (I+II)

77 750 000
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2. Бюджет на Министерството на финансите за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

2

Държавни такси

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 168 000

4

Други неданъчни приходи

7 650 000

5 875 000
13 899 000

Общо:

33 592 000
Разходи
(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

Политика „Устойчиви и прозрачни публични финанси“

17 426 800

Програма 1

„Бюджет и финансово управление“

10 736 600

Програма 2

„Защита на публичните финансови интереси“
Политика „Ефективно събиране на всички държавни приходи“

Програма 3

„Администриране на държавни приходи“

6 690 200
213 555 499
213 555 499,0

Политика „Защита на обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари
и финансиране на тероризма“

20 016 441

Програма 4

„Интегриране на финансовата система във финансовата система
на Европейския съюз“

361 300

Програма 5

„Митнически контрол и надзор (нефискален)“

Програма 6

„Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“

1 450 000

Политика „Управление на дълга“

1 356 900

18 205 141

Програма 7

„Управление на ликвидността“

1 356 900,0

Програма 8

„Оперативна програма „Административен капацитет“

1 267 000,0

Програма

„Администрация“

15 668 360,0

Общо:

269 291 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Бюджет и финансово управление“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
10 689 000

от тях за:
Персонал

8 479 570

Издръжка

2 209 430

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0
47 600

от тях за:
Информационно издание на МФ (персонал)

27 600

Информационно издание на МФ (издръжка)

20 000

Общо разходи (I+II)

10 736 600

БРОЙ 2
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Програма 2 „Защита на публичните финансови интереси“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
6 690 200

от тях за:
Персонал

5 905 000

Издръжка

745 200

Капиталови разходи

40 000

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

0
6 690 200

Програма 3 „Администриране на държавни приходи“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
204 355 499

от тях за:
Персонал

184 324 080

Издръжка

18 313 175

Капиталови разходи

1 718 244

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 200 000

от тях за:
Концесионна дейност (издръжка)

8 790 000

Концесионна дейност (капиталови разходи)
Общо разходи (I+II)

410 000
213 555 499

Програма 4 „Интегриране на финансовата система във финансовата система на Европейския съюз“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
361 300

от тях за:
Персонал

219 000

Издръжка

142 300

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

0
361 300

С Т Р.
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Програма 5 „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
18 205 141

от тях за:
Персонал

14 465 041

Издръжка

2 287 000

Капиталови разходи

1 453 100

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

0
18 205 141

Програма 6 „Контрол върху организацията и провеждането на
хазартни игри“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 450 000

от тях за:
Персонал

1 321 272

Издръжка

113 728

Капиталови разходи

15 000

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

0
1 450 000

Програма 7 „Управление на ликвидността“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 356 900

от тях за:
Персонал

902 200

Издръжка

454 700

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

0
1 356 900
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Програма 8 „Оперативна програма „Административен капацитет“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 267 000

от тях за:
Персонал

1 073 000

Издръжка

194 000

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

0
1 267 000

Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
15 633 360

от тях за:
Персонал

8 719 427

Издръжка

5 434 277

Капиталови разходи

1 479 656

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 000

от тях за:
За дейността по контрола и отпечатването на ценни книжа (издръжка)
Общо разходи (I+II)

35 000

15 668 360

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на финансите – общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
260 008 400

от тях за:
Персонал

225 408 590

Издръжка

29 893 810

Капиталови разходи

4 706 000

II.Общо администрирани разходи по бюджета

9 282 600

Общо разходи (I+II)

269 291 000
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3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

2

Държавни такси

37 300 000

Общо:

44 745 200

7 445 200

Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите
Външна политика (общо) в т.ч.:

Сума
106 000 500

Програма 1

„Управление, координация и осигуряване на дипломатическата
служба“

19 075 464

Програма 2

„Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа
на гражданите в чужбина“

73 621 631

Програма 3

„Публична дипломация“

Програма 4

„Външна политика и многостранна дипломация“

Програма 5

„Национален визов център, инструмент „Шенген“ и управление
на кризи“

741 426

Общо:

12 347 979
214 000
106 000 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
19 075 464

от тях за:
Персонал

9 696 606

Издръжка

7 667 517

Капиталови разходи

1 711 341

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

0
19 075 464

Програма 2 „Задгранични представителства, консулски отношения
и подкрепа на гражданите в чужбина“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

73 621 631

от тях за:
Персонал

11 018 177

БРОЙ 2
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С Т Р. 1 0 3
2
62 603 454

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

0
73 621 631

Програма 3 „Публична дипломация“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

741 426

от тях за:
Персонал

407 138

Издръжка

334 288

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

741 426

Програма 4 „Външна политика и многостранна дипломация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
3 007 000

от тях за:
Издръжка

3 007 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 340 979

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

9 340 979

12 347 979

Програма 5 „Национален визов център, инструмент „Шенген“ и
управление на кризи“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
214 000

от тях за:
Издръжка
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи (I+II)

214 000
0
214 000
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Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на външните работи – общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
96 659 521

от тях за:
Персонал

21 121 921

Издръжка

73 826 259

Капиталови разходи

1 711 341

II.Общо администрирани разходи по бюджета

9 340 979

Общо разходи (I+II)

106 000 500

4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

2

Глоби, санкциии и наказателни лихви

3

Други неданъчни приходи

4

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

5

Постъпления от продажба на нефинансови активи

46 000 000

Общо:

62 000 000

27 300 000
3 400 000
600 000
-15 300 000

Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите

Сума

Политика „Отбранителни способности“

927 907 000

Програма 1

„Подготовка и използване на въоръжените сили”

703 883 500

Програма 2

„Управление на човешките ресурси и резерв”

Програма 3

„Сигурност”

36 401 000

Програма 5

„Медицинско осигуряване”

70 769 000

Програма 6

„Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”

19 215 000

Програма 7

„Изследвания и технологии”

3 070 000

Програма 8

„Военно образование”

1 220 000

Програма 9

„Административно управление и осигуряване”

84 558 500

Политика „Съюзна и международна сигурност“

62 723 000

Програма 4

„Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”

28 973 000

Програма 10

„Военна информация”

33 750 000

Общо:

8 790 000

990 630 000

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Подготовка и използване на въоръжените сили”
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
703 385 750

от тях за:
Персонал

519 412 405

Издръжка

105 190 657

Капиталови разходи

78 782 688

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

497 750

от тях за:
Стипендии

202 400

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

295 350

Общо разходи (I+II)

703 883 500

Програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв”
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

8 370 000

от тях за:
Персонал

6 550 429

Издръжка

1 796 571

Капиталови разходи

23 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

420 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

420 000

Общо разходи (I+II)

8 790 000

Програма 3 „Сигурност”
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

36 351 000

от тях за:
Персонал

19 896 201

Издръжка

16 454 799

С Т Р.
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2

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

50 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
Общо разходи (I+II)

50 000
36 401 000

Програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
16 273 000

от тях за:
Издръжка

16 273 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 700 000

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

12 700 000

Общо разходи (I+II)

28 973 000

Програма 5 „Медицинско осигуряване“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
69 904 000

от тях за:
Персонал

47 647 554

Издръжка

18 247 937

Капиталови разходи

4 008 509

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

865 000

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия
Общо разходи (I+II)

865 000
70 769 000

Програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно
дело”
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

19 215 000

от тях за:
Персонал

8 299 119

Издръжка

8 395 958

Капиталови разходи

2 519 923

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

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

0
19 215 000

Програма 7 „Изследвания и технологии”
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
3 070 000

от тях за:
Персонал

2 588 908

Издръжка

481 092

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

0
3 070 000

Програма 8 „Военно образование”
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 220 000

от тях за:
Издръжка

1 220 000

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

0
1 220 000

Програма 9 „Административно управление и осигуряване”
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
84 408 850

от тях за:
Персонал

42 157 162

Издръжка

28 285 808

Капиталови разходи

13 965 880

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

149 650

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
Общо разходи (I+II)

149 650
84 558 500

С Т Р.
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Програма 10 „Военна информация”
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
33 735 000

от тях за:
Персонал

28 688 912

Издръжка

4 346 088

Капиталови разходи

700 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 000

от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
Общо разходи (I+II)

15 000
33 750 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на отбраната – общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
975 932 600

от тях за:
Персонал

675 240 690

Издръжка

200 691 910

Капиталови разходи

100 000 000

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

14 697 400
990 630 000

5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

77 600 000

2

Държавни такси

28 500 000

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

4

Други неданъчни приходи

5

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

6

Постъпления от продажба на нефинансови активи
Общо:

4 700 000
1 200 000
-14 000 000
1 000 000
99 000 000

БРОЙ 2
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Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите

Сума

Политика „Опазване на обществения ред и противодействие на
престъпността“

715 755 886

Програма 1

„Противодействие на престъпността, опазване на обществения
ред и превенция“

603 666 986

Програма 2

„Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим“

112 088 900

Политика „Осигуряване на държавен противопожарен контрол,
пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно
оповестяване“

148 042 935

„Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“

148 042 935

Политика „Общоосигуряващи дейности“

134 761 179

Програма 3

Програма 4

„Оперативно-техническо осигуряване“

19 884 400

Програма 5

„Обучение, квалификация и научни изследвания“

16 442 600

Програма 6

„Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки
и административно обслужване“

98 434 179

Други програми

7 440 000

Програма 7

„Специална куриерска служба“

4 240 000

Програма 8

„Убежище и бежанци“

3 200 000

Общо:

1 006 000 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
603 666 786

от тях за:
Персонал

541 666 889

Издръжка

48 369 111

Капиталови разходи

13 630 786

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

200

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

200

603 666 986

С Т Р.
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Програма 2 „Охрана на държавната граница и контрол за спазване
на граничния режим“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
112 088 900

от тях за:
Персонал

98 929 830

Издръжка

12 440 670

Капиталови разходи

718 400

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

0
112 088 900

Програма 3 „Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита
на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
147 978 635

от тях за:
Персонал

132 282 361

Издръжка

8 662 274

Капиталови разходи

7 034 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 300

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

64 300

148 042 935

Програма 4 „Оперативно-техническо осигуряване“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
19 884 400

от тях за:
Персонал

17 649 800

Издръжка

1 964 600

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

270 000
0
19 884 400

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Програма 5 „Обучение, квалификация и научни изследвания“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
14 499 700

от тях за:
Персонал

8 977 910

Издръжка

3 384 390

Капиталови разходи

2 137 400

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 942 900

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности
Стипендии

2 500
1 940 400

Общо разходи (I+II)

16 442 600

Програма 6 „Информационно осигуряване, научни изследвания и
разработки и административно обслужване“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
98 038 924

от тях за:
Персонал

52 834 807

Издръжка

38 994 703

Капиталови разходи

6 209 414

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

395 255

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

395 255
98 434 179

Програма 7 „Специална куриерска служба“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
4 240 000

от тях за:
Персонал

3 524 763

Издръжка

655 237

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

60 000
0
4 240 000

С Т Р.
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Програма 8 „Убежище и бежанци“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
3 187 255

от тях за:
Персонал

1 510 640

Издръжка

1 420 615

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

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи – общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 003 584 600

от тях за:
Персонал

857 377 000

Издръжка

115 891 600

Капиталови разходи

30 316 000

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

2 415 400
1 006 000 000

6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2011 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
Общо:

Сума
168 200
73 595 800
36 000
200 000
74 000 000
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Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите
Политика в областта на правосъдието

Сума
66 585 400
7 926 480

Програма 1

„Правна рамка за функционирането на съдебната система“

Програма 2

„Регистри“

16 546 690

Програма 3

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

21 602 430

Програма 4

„Равен достъп до правосъдие“

Програма 5

„Инвестиции на органите на съдебната власт“

13 097 400

Политика „Изпълнение на наказанията“

87 453 800

Програма 6

„Затвори – изолация на правонарушители“

59 022 547

Програма 7

„Следствени арести и пробация“

28 431 253

Програма

„Администрация“

7 412 400

4 455 800
158 495 000

Общо:

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
4 941 480

от тях за:
Персонал

2 755 176

Издръжка

2 180 004

Капиталови разходи

6 300

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 985 000

от тях за:
Издръжка

2 800 000

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

185 000

7 926 480

Програма 2 „Регистри“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
16 546 690

от тях за:
Персонал

9 596 879

Издръжка

5 574 811

Капиталови разходи

1 375 000

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

0
16 546 690
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Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени
в наказателното производство“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
20 952 220

от тях за:
Персонал

15 998 032

Издръжка

4 400 918

Капиталови разходи

553 270

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

650 210

от тях за:
Издръжка по ЗЗЛЗВНП

460 000

Капиталови разходи по ЗЗЛЗВНП

190 210

Общо разходи (I+II)

21 602 430

Програма 4 „Равен достъп до правосъдие“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

412 400

от тях за:
Персонал

332 023

Издръжка

75 377

Капиталови разходи

5 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 000 000

от тях за:
Издръжка по Закона за правната помощ

7 000 000

Общо разходи (I+II)

7 412 400

Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

Сума
0
13 097 400

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)

11 400 000
1 697 400
13 097 400
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Програма 6 „Затвори – изолация на правонарушители“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
43 340 587

от тях за:
Персонал

37 131 925

Издръжка

4 910 242

Капиталови разходи

1 298 420

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 681 960

от тях за:
Издръжка – храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС)

14 813 550

Други възнаграждения по ЗИНЗС и ППЗИНЗС
Общо разходи (I+II)

868 410
59 022 547

Програма 7 „Следствени арести и пробация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
26 674 123

от тях за:
Персонал

24 496 514

Издръжка

1 825 509

Капиталови разходи

352 100

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 757 130

от тях за:
Издръжка – храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС)
Общо разходи (I+II)

1 757 130
28 431 253

Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
4 455 800

от тях за:
Персонал

2 722 040

Издръжка

1 540 060

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

193 700
0
4 455 800

С Т Р.
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Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на правосъдието – общо
(лева)
Разходи

Сума

I.Общо ведомствени разходи

117 323 300

от тях за:
Персонал

93 032 590

Издръжка

20 506 920

Капиталови разходи

3 783 790

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

41 171 700
158 495 000

7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

1

Данъчни приходи

2

Неданъчни приходи

Сума
27 000 000

2.1

Приходи и доходи от собственост

2.2

Държавни такси

2.3

Глоби, санкции и наказателни лихви

2.4

Други неданъчни приходи

1 061 114
17 631 336
8 000 000
307 550

Общо:

27 000 000
Разходи
(в лева)

№

Наименования на политиките и програмите

Сума

1

2

3

Политика в областта на заетостта

98 435 039

„Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната
сила на безработните и заети лица“

98 435 039

Политика в областта на трудовите отношения

10 105 797

Програма 2

„Осигуряване на подходящи условия на труд“

9 835 297

Програма 3

„Предотвратяване и
фликти“

Програма 1

ограничаване на колективни трудови кон-

Политика в областта на социално подпомагане

270 500
160 752 581

Програма 4

„Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“

65 487 756

Програма 5

„Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“

94 533 679

Програма 7

„Социално включване на други рискови групи от населението“

731 146

БРОЙ 2
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2
Политика в областта на социалното включване

Програма 6

„Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към
алтернативни грижи в семейната среда“

Програма 9

„Подпомагане на семейства с деца“

Програма 17

„Интегрирани услуги за социално включване“
Политика в областта на демографското развитие и равните възможности

С Т Р. 1 1 7
3
508 569 094
13 770 058
494 729 036
70 000
164 851 807

Програма 8

„Демографско развитие на населението“

Програма 10

„Интеграция на хора с увреждания“

53 386

Програма 11

„Равни възможности“

310 032

Политика в областта на жизненото равнище и доходите

160 516

164 488 389

Програма 12

„Доходи от труд и жизнено равнище на населението“

66 921

Програма 13

„Инструменти за социална сигурност“

93 595

Политика в областта на свободното движение на хора, миграцията
и интеграцията
Програма 14

„Свободно движение на хора“

Програма 15

„Миграция и интеграция на имигранти“

Програма

„Администрация“

1 036 696
49 624
987 072
7 359 255

Общо:

951 270 785

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 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:

(лева)
Сума
25 435 039

от тях за:
Персонал

23 809 667

Издръжка

1 572 181

Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

53 191
73 000 000

от тях за:
Проект „Красива България“ – НПДЗ

3 000 000

Разходи за квалификация и програми за безработни (§42-00) – НПДЗ

70 000 000

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

98 435 039
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Програма 2 „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи:

(лева)
Сума
5 835 297

от тях за:
Персонал

5 246 198

Издръжка

579 379

Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 720
4 000 000

от тях за:
Диагностика на професионалните болести

4 000 000

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

9 835 297

Програма 3 „Предотвратяване и ограничаване на колективни
трудови конфликти“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

І. Общо ведомствени разходи:

270 500

от тях за:
Персонал

151 413

Издръжка

118 187

Капиталови разходи

900

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

270 500

Програма 4 „Предоставяне на социални помощи при прилагане
на диференциран подход“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи:

(лева)
Сума
8 708 556

от тях за:
Персонал

7 645 438

Издръжка

739 118

Капиталови разходи

324 000

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

56 779 200

от тях за:
Месечни помощи по ЗСП (§42-00)
Еднократни помощи по ЗСП (§42-00)
Целеви помощи за наеми по ЗСП (§42-00)

49 489 450
1 900 000
100 000

Помощи за инвалиди по ЗСП (§42-00)

2 500 000

Други помощи по ЗСП (§42-00) – Обществени трапезарии

2 789 750

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

65 487 756
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Програма 5 „Осигуряване на целева социална защита за отопление
на населението с ниски доходи“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи:

(лева)
Сума
7 116 679

от тях за:
Персонал

6 452 259

Издръжка

664 420

Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

87 417 000

от тях за:
Целеви помощи за отопление – Наредба № 5 на министъра на
труда и социалната политика (§42-00)

87 417 000

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

94 533 679

Програма 6 „Закрила на децата чрез преход от институционални
грижи към алтернативни грижи в семейна среда“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи:

(лева)
Сума
6 140 058

от тях за:
Персонал

5 550 543

Издръжка

583 515

Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 000
7 630 000

от тях за:
Други помощи и обезщетения по ЗЗД (§42-00)

7 400 000

Интегриран план „Закрила на детето“
ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

230 000
13 770 058

Програма 7 „Социално включване на други рискови групи от
населението“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи:

(лева)
Сума
53 076

от тях за:
Персонал

46 747

Издръжка

6 329

Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

678 070

от тях за:
Проекти за предоставяне на социални услуги
Изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на
социални домове
ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

408 070
270 000
731 146
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Програма 8 „Демографско развитие на населението“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

І. Общо ведомствени разходи:

53 386

от тях за:
Персонал

53 386

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

53 386

Програма 9 „Подпомагане на семейства с деца“

(лева)

Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи:

Сума
15 829 014

от тях за:
Персонал

14 402 915

Издръжка

1 426 099

Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

478 900 022

от тях за:
Еднократни помощи при раждане по ЗСПД (§42-00)

30 010 000

Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. по ЗСПД (§42-00)

31 200 000

Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г. по ЗСПД
(§42-00)

6 000 000

Еднократна парична помощ за отлеждане на дете до 1 г. от майкастудентка, учаща редовна форма на обучение по ЗСПД (§42-00)

5 760 000

Месечни помощи за дете до завършване на средно образование
(§42-00)

350 358 000

Еднократни помощ при бременност по ЗСПД (§42-00)

3 150 000

Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна
възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно
от 20-годишна възраст

44 352 000

Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния
транспорт в страната на многодетни майки

1 320 022

Целеви помощи за ученици по ЗСПД (§42-00)

6 750 000

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

494 729 036

Програма 10 „Интеграция на хората с увреждания“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

1

2

І. Общо ведомствени разходи:

6 567 589

от тях за:
Персонал

5 947 661

Издръжка

613 928

Капиталови разходи

6 000
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ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

157 920 800

от тях за:
Целеви помощи за хора с увреждания по ЗИХУ (§42-00)
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и
съоръжения по ЗИХУ (§42-00)

120 600 000
32 000 000

Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение

400 000

Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух

200 000

Целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица

830 800

Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения
и психически разстройства

200 000

Заетост в специализирана работна среда

1 440 000

Създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в
обичайна работна среда

200 000

Развитие на самостоятелна стопанска дейност

480 000

Осигуряване на достъпна среда

600 000

Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер
50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за
ДОО, ЗО и ДЗПО

700 000

Социална интеграция на хора с трайни увреждания

270 000

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

164 488 389

Програма 11 „Равни възможности“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи:

90 032

от тях за:
Персонал

90 032

Издръжка
Капиталови разходи
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

220 000

от тях за:
Националeн план за действие по инициатива
ромското включване 2005 – 2015 г.“

„Десетилетие на

20 000

Вноска в доверителен фонд по инициатива „Десетилетие на ромското включване“

40 000

Европейски инициативи и проекти за равни възможности и антидискриминация

160 000

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

310 032
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Програма 12 „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“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи:

66 921

от тях за:
Персонал

66 921

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

66 921

Програма 13 „Инструменти за социална сигурност“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи:

93 595

от тях за:
Персонал

93 595

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

93 595

Програма 14 „Свободно движение на хора“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи:

49 624

от тях за:
Персонал

49 624

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

49 624

Програма 15 „Миграция и интеграция на имигранти“

(лева)

Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи:

Сума
187 072

от тях за:
Персонал
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

187 072
800 000

от тях за:
Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд

200 000

Дейности на служби по трудови и социални въпроси

600 000

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

987 072
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Програма 16 „Администрация“
Разходи по програмата
І. Общо ведомствени разходи:

(лева)
Сума
7 359 255

от тях за:
Персонал

5 052 095

Издръжка

1 586 971

Капиталови разходи

720 189

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

0
7 359 255

Програма 17 „Интегрирани услуги за социално включване“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

І. Общо ведомствени разходи:

70 000

от тях за:
Персонал

70 000

ІІ. Общо администрирани разходи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

70 000

Общо ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г.
Разходи по програмите на Министерството на труда и социалната
политика – общо
(лева)
Разходи
І. Общо ведомствени разходи:

Сума
83 925 693

от тях за:
Персонал

74 915 566

Издръжка

7 890 127

Капиталови разходи

1 120 000

ІІ. Общо администрирани разходи по бюджета

867 345 092

ІІІ. Общо разходи (І.+ІІ.):

951 270 785

8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

12 050 000

2

Държавни такси

25 500 000

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

4

Други неданъчни приходи

5

Постъпления от продажби на нефинансови услуги
Общо:

2 300 000
50 000
100 000
40 000 000
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Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве

Сума
117 706 507

Програма 1

„Здравен контрол“

19 890 187

Програма 2

„Профилактика на незаразните болести“

11 102 869

Програма 3

„Профилактика и надзор на заразните болести“

80 005 055

Програма 4

„Вторична профилактика на болестите“

4 812 388

Програма 5

„Намаляване търсенето на наркотици“

1 896 008

Политика в областта на диагностиката и лечението

408 728 594

Програма 6

„Извънболнична помощ“

Програма 7

„Болнична помощ“

Програма 8

„Диспансери“

Програма 9

„Спешна медицинска помощ – телефон 150“

Програма 10

„Трансплантация на тъкани, органи и клетки“

Програма 11

„Осигуряване на кръв и кръвни съставки“

11 014 191

Програма 12

„Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение“

32 265 085

Програма 13

„Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“

Програма 14

„Хемодиализа“

69 883 281

Програма 15

„Интензивно лечение“

45 000 000

6 593 355
163 018 879
0
71 804 476
2 499 781

6 649 546

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските
изделия

161 633 280

Програма 16

„Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“

161 633 280

Програма

„Администрация“

23 931 619

Общо:

712 000 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Здравен контрол“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
19 860 757

от тях за:
Персонал

16 638 617

Издръжка

3 222 140

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

29 430

от тях за:
Стипендии
Общо разходи (I + II)

29 430
19 890 187

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

Програма 2 „Профилактика на незаразните болести“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
10 374 199

от тях за:
Персонал

7 059 594

Издръжка

3 314 605

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

728 670

от тях за:
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

703 200

25 470

Стипендии
Общо разходи ( I + II )

11 102 869

Програма 3 „Профилактика и надзор на заразните болести“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
8 625 329

от тях за:
Персонал

5 215 466

Издръжка

3 409 863

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

71 379 726

от тях за:
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

71 332 106

42 300

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

5 320
80 005 055

Програма 4 „Вторична профилактика на болестите“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
4 812 388

от тях за:
Персонал

4 230 800

Издръжка

581 588

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

0
4 812 388

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Програма 5 „Намаляване търсенето на наркотици“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 796 008

от тях за:
Персонал

1 249 107

Издръжка

546 901

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

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)

100 000

1 896 008

Програма 6 „Извънболнична помощ“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 601 054

от тях за:
Персонал

1 234 901

Издръжка

366 153

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 992 301

от тях за:
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

4 992 301

Общо разходи ( I + II )

6 593 355

Програма 7 „Болнична помощ“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
28 554 274

от тях за:
Персонал

12 472 446

Издръжка

16 081 828

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

134 464 605

от тях за:
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

36 658 745

Субсидии за болнична помощ

97 500 000

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

305 860
163 018 879

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

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

(лева)
Сума
71 354 476

от тях за:
Персонал

62 857 945

Издръжка

8 496 531

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

450 000

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 )

450 000

71 804 476

Програма 10 „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

499 781

от тях за:
Персонал

327 089

Издръжка

172 692

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000 000

от тях за:
Субсидии за болнична помощ

2 000 000

Общо разходи ( I + II )

2 499 781

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

(лева)
Сума
8 314 191

от тях за:
Персонал

4 615 106

Издръжка

3 699 085

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 700 000

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 )

2 700 000

11 014 191

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

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

(лева)
Сума
32 265 085

от тях за:
Персонал

20 377 724

Издръжка

11 387 361

Капиталови разходи

500 000

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

0
32 265 085

Програма 13 „Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 149 546

от тях за:
Персонал

1 776 999

Издръжка

372 547

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 500 000

от тях за:
Субсидии за болнична помощ

4 500 000

Общо разходи ( I + II )

6 649 546

Програма 14 „Хемодиализа”
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
3 683 281

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

3 683 281
66 200 000

от тях за:
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

6 200 000

Субсидии за болнична помощ

60 000 000

Общо разходи ( I + II )

69 883 281

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9

Програма 15 „Интензивно лечение“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0
45 000 000

от тях за:
Субсидии за болнична помощ

45 000 000

Общо разходи ( I + II )

45 000 000

Програма 16 „Достъпни и качествени лекарствени продукти и
медицински изделия“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
3 488 073

от тях за:
Персонал

2 306 246

Издръжка

1 181 827

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

158 145 207

от тях за:
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

158 145 207

Общо разходи ( I + II )

161 633 280

Програма „Администрация“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
16 877 248

от тях за:
Персонал

5 299 729

Издръжка

1 577 519

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000 000
7 054 371

от тях за:
Издръжка
Субсидии за нефинансови предприятия (ОМП)
Общо разходи ( I + II )

7 018 371
36 000
23 931 619

С Т Р.
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Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването
– общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
214 255 690

от тях за:
Персонал

145 661 769

Издръжка

58 093 921

Капиталови разходи

10 500 000

II.Общо администрирани разходи по бюджета

497 744 310

Общо разходи ( I + II )

712 000 000

9. Бюджет на Министерството на образованието, младежта и науката за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№
1

Наименование на прихода

Сума

Неданъчни приходи

21 800 000

Приходи и доходи от собственост

21 309 717

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 783

Други неданъчни приходи
2

484 500

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
Общо:

8 200 000
30 000 000

Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите

Сума

1

2

3

Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и
обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка

324 591 401

Програма 1

Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и
обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка

Програма 2

„Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование“

Програма 3

„Осигуряване на образователния процес“

Програма 4

„Развитие на способностите на децата и учениците“

5 105 425

Програма 5

„Образование на българите в чужбина“

2 702 421

27 926 118
54 401 258
234 456 179

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2
Политика за равен достъп до качествено висше образование

С Т Р. 1 3 1
3
13 620 835

Програма 6

„Управление на качеството във висшето образование“

8 315 714

Програма 7

„Международен образователен обмен“

2 759 401

Програма 8

„Осигуряване на обучението в ДВУ“

Програма 9

„Студентско подпомагане“
Политика за учене през целия живот

Програма 10

„Продължаващо обучение“

Програма 11

„Европейска образователна програма „Учене през целия живот“

Програма 12

„Професионална квалификация на заетите в администрацията“

956 251
1 589 469
13 036 723
1 067 057
10 917 417
1 052 249

Политика за развитие на научния потенциал – база за устойчиво
развитие

59 687 171

Програма 13

„Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал“

860 506

Програма 14

„Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмноконкурсно финансиране“

36 470 910

Програма 15

Програма 16

„Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за
интегриране в европейското изследователско пространство и
глобалната информационна мрежа“

22 068 751

„Повишаване индекса на качество на административните услуги
на ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда“

287 004

Политика в областта на младите хора

5 935 899

Програма 17

„Младите в действие“

Програма 18

„Младежки програми и инициативи“

5 371 751

Програма

Администрация

5 450 611

Общо:

564 148

422 322 640

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Осигуряване на качеството в училищното образование
и предучилищното възпитание и подготовка“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
9 843 092

от тях за:
Персонал

6 201 931

Издръжка

3 641 161

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 083 026

от тях за:
Издръжка

18 083 026

Общо разходи ( I + II )

27 926 118

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Програма 2 „Улесняване на достъпа до образование. Включващо
образование“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
14 814 435

от тях за:
Персонал

13 885 357

Издръжка

929 078

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

39 586 823

от тях за:
Издръжка

31 875 000

Стипендии

7 711 823

Общо разходи ( I + II )

54 401 258

Програма 3 „Осигуряване на образователния процес“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
214 456 179

от тях за:
Персонал

174 743 688

Издръжка

36 655 491

Капиталови разходи

3 057 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 000 000

от тях за:
Издръжка

20 000 000

Общо разходи ( I + II )

234 456 179

Програма 4 „Развитие на способностите на децата и учениците“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
5 105 425

от тях за:
Персонал

1 387 744

Издръжка

3 717 681

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

0
5 105 425

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

Програма 5 „Образование на българите в чужбина“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 702 421

от тях за:
Персонал

737 921

Издръжка

1 964 500

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

0
2 702 421

Програма 6 „Управление на качеството във висшето образование“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 515 714

от тях за:
Персонал

1 104 332

Издръжка

411 382

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 800 000

от тях за:
Издръжка

6 800 000

Общо разходи ( I + II )

8 315 714

Програма 7 „Международен образователен обмен“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 958 901

от тях за:
Персонал

162 369

Издръжка

1 796 532

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

800 500

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

775 000
25 500

2 759 401

С Т Р.
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Програма 8 „Осигуряване на обучението в ДВУ“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

956 251

от тях за:
Персонал

196 251

Издръжка

760 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

956 251

Програма 9 „Студентско подпомагане“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

385 719

от тях за:
Персонал

285 719

Издръжка

100 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 203 750

от тях за:
Издръжка

1 203 750

Общо разходи ( I + II )

1 589 469

Програма 10 „Продължаващо обучение“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

1 067 057

от тях за:
Персонал

785 694

Издръжка

281 363

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 067 057

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

(лева)

Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

10 917 417

от тях за:
Персонал

1 104 417

Издръжка

9 813 000

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

С Т Р. 1 3 5
2

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

0
10 917 417

Програма 12 „Професионална квалификация на заетите в администрацията“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 052 249

от тях за:
Персонал

551 249

Издръжка

501 000

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

0
1 052 249

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

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

860 506

от тях за:
Персонал

490 670

Издръжка

369 836

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

860 506

Програма 14 „Насърчаване развитието на научната дейност чрез
програмно-конкурсно финансиране“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
36 450 410

от тях за:
Персонал

688 330

Издръжка

35 762 080

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 500

от тях за:
Издръжка
Общо разходи ( I + II )

20 500
36 470 910

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

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

(лева)
Сума
7 830 438

от тях за:
Персонал

442 250

Издръжка

7 388 188

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 238 313

от тях за:
Издръжка

360 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

13 878 313

Общо разходи ( I + II )

22 068 751

Програма 16 „Повишаване индекса на качество на административните услуги на ресурсните центрове и създаване на подходяща
информационна среда“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

286 504

от тях за:
Персонал

256 104

Издръжка

30 400

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

500

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

500

Общо разходи ( I + II )

287 004

Програма 17 „Младите в действие“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
564 148

от тях за:
Персонал

251 148

Издръжка

313 000

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

0
564 148

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

Програма 18 „Младежки програми и инициативи“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
4 571 751

от тях за:
Персонал

435 123

Издръжка

4 136 628

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

800 000

от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел
Общо разходи ( I + II )

800 000
5 371 751

Програма „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
5 450 611

от тях за:
Персонал

3 129 200

Издръжка

2 321 411

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

0
5 450 611

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на образованието,
младежта и науката – общо
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
320 789 228

от тях за:
Персонал

206 839 497

Издръжка

110 892 731

Капиталови разходи

3 057 000

II.Общо администрирани разходи по бюджета

101 533 412

Общо разходи ( I + II )

422 322 640

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

10. Бюджет на Министерството на културата за 2011 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 №

Наименования на програмите
Политика в областта на опазване на културното наследство и
подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на
културни продукти и услуги

Сума
75 088 924

Програма 1

„Опазване на недвижимото културно наследство“

2 613 525

Програма 2

„Опазване на движимото културно наследство“

9 655 485

Програма 3

„Национален фонд „Култура“

Програма 4

„Филмово изкуство“

10 681 654

Програма 5

„Театрално изкуство“

24 842 907

Програма 6

„Музикално и танцово изкуство“

24 000 222

Програма 7

„Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“

Програма 8

„Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки, читалища“

2 889 172

Политика в областта на популяризиране на културата

3 330 927

„Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти
и ценности“

3 330 927

Програма 9

309 378

96 581

Политика в областта на качественото образование по изкуства
и култура

20 735 567

Програма 10

„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“

20 735 567

Програма 11

„Администрация“

5 413 685

Общо:

104 569 103

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Опазване на недвижимото културно наследство“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

705 653

от тях за:
Персонал

487 333

Издръжка

218 320

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:

1 907 872

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

С Т Р. 1 3 9
2

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

2 872

Капиталови разходи

1 905 000

Общо разходи ( I + II )

2 613 525

Програма 2 „Опазване на движимото културно наследство“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

9 390 963

от тях за:
Персонал

2 900 987

Издръжка

4 084 976

Капиталови разходи

2 405 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

264 522

от тях за:
260 000

Субсидия за творчески проекти
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

4 522

Общо разходи ( I + II )

9 655 485

Програма 3 „Национален фонд „Култура“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

59 378

от тях за:
Персонал

32 050

Издръжка

27 328

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

250 000

от тях за:
Субсидия за творчески проекти

250 000

Общо разходи ( I + II )

309 378

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

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

331 403

от тях за:
Персонал

111 071

Издръжка

220 332

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 2
2
10 350 251

от тях за:
Субсидия за творчески проекти

10 100 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и

250 251

дейности
Общо разходи ( I + II )

10 681 654

Програма 5 „Театрално изкуство“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
24 015 951

от тях за:
Персонал

12 917 526

Издръжка

11 098 425

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

826 956

от тях за:
Субсидия за творчески проекти

825 000

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

1 956

24 842 907

Програма 6 „Музикално и танцово изкуство“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
23 169 355

от тях за:
Персонал

19 625 151

Издръжка

3 544 204

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

830 867

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

825 000
5 867

24 000 222

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Програма 7 „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

50 000

от тях за:
Издръжка

50 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

46 581

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

46 581

Общо разходи ( I + II )

96 581

Програма 8 „Подпомагане развитието на българската култура и
изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

2 216 254

от тях за:
Персонал

1 776 515

Издръжка

439 739

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

672 918

от тях за:
Субсидия за творчески проекти

260 000

Подпомагане на фестивали и конкурси

140 000
85 000

Културен календар
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

7 918
80 000

Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на
любителското творчество и нематериалното културно наследство
Награди за постигнати високи творчески резултати

100 000

Общо разходи ( I + II )

2 889 172

Програма 9 „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

3 266 478

от тях за:
Персонал

281 518

Издръжка

2 984 960

С Т Р.
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2

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 449

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

64 449
3 330 927

Програма 10 „Обучение на кадри в областта на изкуството и
културата“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
20 282 509

от тях за:
Персонал

15 307 343

Издръжка

4 975 166

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

453 058

от тях за:
453 058

Стипендии
Общо разходи ( I + II )

20 735 567

Програма 11 „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
5 413 685

от тях за:
Персонал

2 714 650

Издръжка

2 699 035

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

0
5 413 685

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на културата – общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
88 901 629

от тях за:
Персонал

56 154 144

Издръжка

30 342 485

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

2 405 000
15 667 474
104 569 103

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

1 964 800

2

Държавни такси

5 216 200

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119 000

Приходи от концесии

3 048 400

Общо:

11 348 400
Разходи
(в лева)

Програма №

Наименование на програмите

Сума

1

2

3

Програма 1

Програма 2
Програма 3

Политика в областта на управление на водите

7 512 231

„Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република
България“

7 512 231

Политика в областта на управлението на отпадъците

2 576 205

„Интегрирана система за управление на отпадъците“

2 576 205

Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух

1 283 319

„Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух“
Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

Програма 4

„Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
Политика в областта на Националната система за мониторинг на
околната среда и информационна обезпеченост

Програма 5

„Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“
Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура

Програма 6

„Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите
на околната среда и устойчивото развитие“

Програма 7

„Формиране на устойчиви модели на поведение за опазване на
околната среда чрез прилагане на механизмите за контрол“
Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите

1 283 319
7 296 629
7 296 629
10 739 429
10 739 429
1 284 293
902 724
381 569
2 420 246

Програма 8

„ОВОС и екологична оценка“

937 115

Програма 9

„Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда“

742 665

Програма 10

„Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда“

Програма 11

„Екологична отговорност“

102 334

Програма 12

„Контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“

284 444

Програма 13

„Управление на химикалите“

306 358

Политика в областта на управление на дейностите по изменение
на климата

601 079

„Управление на дейностите по изменение на климата“

601 079

Програма 14

47 330

С Т Р.
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Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване
на земните недра и почвите
Програма 15
Програма 16
Програма 17
Програма

1 234 157

„Управление на търсенето, проучването и добива на подземни
богатства, опазване на земните недра“

546 792

„Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната“

399 940

„Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции“

287 425

„Администрация“

10 361 694

Общо:

45 309 282

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Оценка, управление и опазване на водните ресурси
на Република България“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
6 812 231

от тях за:
Персонал

3 945 575

Издръжка

2 768 656

Капиталиви разходи

98 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

700 000

от тях за:
Издръжка

700 000

Общо разходи (I+II)

7 512 231

Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
2 576 205

от тях за:
Персонал

1 595 082

Издръжка

981 123

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

0
2 576 205

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и
подобряване качеството на атмосферния въздух“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 283 319

от тях за:
Персонал

773 563

Издръжка

509 756

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

0
1 283 319

Програма 4 „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
5 796 629

от тях за:
Персонал

3 265 267

Издръжка

2 496 362

Капиталиви разходи

35 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 500 000

от тях за:
Издръжка

1 500 000

Общо разходи (I+II)

7 296 629

Програма 5 „Национална система за мониторинг на околната
среда и информационна обезпеченост“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
6 939 429

от тях за:
Персонал

3 657 565

Издръжка

2 992 864

Капиталиви разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

289 000
3 800 000

от тях за:
Издръжка
Общо разходи (I+II)

3 800 000
10 739 429

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Програма 6 „Повишаване на обществената култура и съзнание по
въпросите на околната среда и устойчивото развитие“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

902 724

от тях за:
Персонал

489 414

Издръжка

413 310

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

902 724

Програма 7 „Формиране на устойчиви модели на поведение за
опазване на околната среда чрез прилагане на механизмите за
контрол“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

381 569

от тях за:
Персонал

209 945

Издръжка

171 624

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

381 569

Програма 8 „ОВОС и екологична оценка“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

937 115

от тях за:
Персонал

644 558

Издръжка

292 557

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

937 115

Програма 9 „Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

742 665

от тях за:
Персонал

515 569
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Издръжка

227 096

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

742 665

Програма 10 „Схеми за подобряване на резултатите в опазване
на околната среда“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

47 330

от тях за:
Персонал

23 862

Издръжка

23 468

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

47 330

Програма 11 „Екологична отговорност“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

102 334

от тях за:
Персонал

63 609

Издръжка

38 725

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

102 334

Програма 12 „Контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
284 444

от тях за:
Персонал

220 468

Издръжка

63 976

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

0
284 444
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Програма 13 „Управление на химикалите“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

306 358

от тях за:
Персонал

209 979

Издръжка

96 379

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

306 358

Програма 14 „Управление на дейностите по изменение на климата“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

601 079

от тях за:
Персонал

213 890

Издръжка

387 189

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

601 079

Програма 15 „Управление на търсенето, проучването и добива на
подземни богатства, опазване на земните недра“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

546 792

от тях за:
Персонал

368 543

Издръжка

178 249

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

546 792

Програма 16 „Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

399 940

от тях за:
Персонал

192 705

Издръжка

119 035

Капиталови разходи

88 200
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II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

399 940

Програма 17 „Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите
и възстановяване на почвените функции“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

287 425

от тях за:
Персонал

180 600

Издръжка

106 825

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

287 425

Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
10 361 694

от тях за:
Персонал

5 349 736

Издръжка

3 022 158

Капиталови разходи

1 989 800

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

0
10 361 694

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на околната среда и
водите – общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
39 309 282

от тях за:
Персонал

21 919 930

Издръжка

14 889 352

Капиталови разходи

2 500 000

II.Общо администрирани разходи по бюджета

6 000 000

Общо разходи (I+II)

45 309 282
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12. Бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

93 217 200

2

Държавни такси

15 897 700

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

4

Други

5

Приходи от концесии

5 204 760
36 000
42 000 000

Общо:

156 355 660
Разходи
(в лева)

Програма №

Наименования на програмите
Политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“

Програма 1

„Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози“

Сума
30 408 042
1 637 203

Програма 2

„Насърчаване на предприемачеството и иновациите“

Програма 3

„Прозрачна система на обществените поръчки“

1 094 652

Програма 4

„Закрила на обектите на индустриална собственост“

2 741 779

Програма 5

„Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“

Програма 6

„Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“

Програма 7

„Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“

2 486 669

Програма 8

„Привличане и насърчаване на инвестициите“

1 926 903

Програма 9

„Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“

3 735 560

Програма 10

„Защита на потребителите“

3 607 476

Политика „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество“

340 877

11 960 121
876 802

18 891 730

Програма 11

„Реализация на експортния потенциал и участие в търговската
политика на ЕС“

14 328 141

Програма 12

„Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“

1 195 356

Програма 13

„Развитие на националната туристическа реклама“

3 368 233

Политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“

23 941 458

Програма 14

„Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“

808 988

Програма 15

„Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и
ИЕЯС“

21 023 182

Програма 16

„Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната
среда“

1 283 104

Програма 17

„Насърчаване на производството и потреблението на енергия от
ВЕИ, АЕИ и биогорива“

148 068

„Подобряване на процесите на концесиониране и управление на
природните ресурси“

678 116

Програма 18
Програма

„Администрация“
Общо:

9 529 928
82 771 158
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и
прогнози“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

1 637 203

от тях за:
Персонал

1 367 103

Издръжка

265 100

Капиталови разходи

5 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 637 203

Програма 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

340 877

от тях за:
Персонал

130 877

Издръжка

210 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

340 877

Програма 3 „Прозрачна система на обществените поръчки“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

1 094 652

от тях за:
Персонал

904 652

Издръжка

190 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 094 652

Програма 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

2 741 779

от тях за:
Персонал

1 906 455
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Издръжка

835 324

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

0
2 741 779

Програма 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието
на икономиката“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
11 960 121

от тях за:
Персонал

8 697 396

Издръжка

3 146 325

Капиталови разходи

116 400

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

0
11 960 121

Програма 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

876 802

от тях за:
Персонал

447 346

Издръжка

429 456

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

876 802

Програма 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани
от ЕС“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
2 486 669

от тях за:
Персонал

2 476 669

Издръжка

10 000

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

0
2 486 669
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Програма 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

964 480

от тях за:
Персонал

582 820

Издръжка

381 660

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

962 423

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия
Общо разходи ( I + II )

962 423
1 926 903

Програма 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
3 735 560

от тях за:
Персонал

2 836 453

Издръжка

799 107

Капиталови разходи

100 000

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

0
3 735 560

Програма 10 „Защита на потребителите“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
3 537 476

от тях за:
Персонал

2 655 386

Издръжка

882 090

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 000

от тях за:
Субсидии за организации с нестопанска цел (за сдруженията на
потребителите)
Общо разходи ( I + II )

70 000

3 607 476
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Програма 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в
търговската политика на ЕС“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
12 790 564

от тях за:
Персонал

2 135 536

Издръжка

10 579 028

Капиталови разходи

76 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 537 577

от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия
Общо разходи ( I + II )

1 537 577
14 328 141

Програма 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

1 195 356

от тях за:
Персонал

215 356

Издръжка

980 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 195 356

Програма 13 „Развитие на националната туристическа реклама“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

3 368 233

от тях за:
Персонал

140 849

Издръжка

3 227 384

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

3 368 233

Програма 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

808 988

от тях за:
Персонал

461 135

Издръжка

347 853
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II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

808 988

Програма 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление
на РАО и ИЕЯС“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 266 004

от тях за:
Персонал

989 443

Издръжка

276 561

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 757 178

от тях за:
Субсидии за дейност по фонд РАО и ИЕЯС
Капиталиви трансфери за дейности по фонд РАО и ИЕЯС
Общо разходи ( I + II )

16 126 212
3 630 966
21 023 182

Програма 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване
на околната среда“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
1 283 104

от тях за:
Персонал

997 144

Издръжка

285 960

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

0
1 283 104

Програма 17 „Насърчаване на производството и потреблението
на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
148 068

от тях за:
Персонал

88 628

Издръжка

59 440

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

0
148 068
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Програма 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и
управление на природните ресурси“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

678 116

от тях за:
Персонал

315 846

Издръжка

362 270

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

678 116

Програма „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
9 529 928

от тях за:
Персонал

5 341 486

Издръжка

3 930 442

Капиталови разходи

258 000

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

0
9 529 928

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – общо
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
60 443 980

от тях за:
Персонал

32 690 580

Издръжка

27 198 000

Капиталови разходи

555 400

II.Общо администрирани разходи по бюджета

22 327 178

Общо разходи ( I + II )

82 771 158

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 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

5

Приходи от концесии

Сума
3 091 000
280 655 000
1 439 000
770 000
4 299 000

Общо:

290 254 000
Разходи
(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

1

2

3

Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво
регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление
Програма 1
Програма 2

„Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие“

375 226

„Административно-териториално устройство и местно самоуправление“

136 978

Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие
на устройственото 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

17 186 234

Програма 3

„Устройствено планиране на територията“

Програма 4

„Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в
строителството“

Програма 5

„Геодезия, картография и кадастър“
Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от
фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и
укрепване на доверието на европейските партньори

Програма 6

512 204

„Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие“
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната
достъпност и интегрираното управление на водните ресурси

622 702
6 474 971
10 088 561

3 388 271
3 388 271

218 931 632

Програма 7

„Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“

Програма 8

„Пътна инфраструктура“

Програма 9

„Благоустройствени дейности в населените места“

1 575 652

Политика за създаване и изпълнение на национална програма
за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните
процеси, ерозията и абразията

1 212 993

„Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни
процеси“

1 212 993

Програма 10

5 533 792
211 822 188

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 2
3

Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и
усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд

89 170

Програма 11

„Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния
сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“

89 170

Програма 12

„Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“

0

Други програми

2 257 816

Програма 13

„Управление на държавната собственост“

407 676

Програма 14

„Управление на държавното участие в търговските дружества и
държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството“

108 882

Програма 15

Програма „Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“

1 741 258

Програма 16

Програма „Администрация“

4 637 871

Общо:

248 216 191

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите
за регионално и местно развитие“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

375 226

от тях за:
Персонал

274 426

Издръжка

40 000

Капиталиви разходи

60 800

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

375 226

Програма 2 „Административно-териториално устройство и местно
самоуправление“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
136 978

от тях за:
Персонал

81 124

Издръжка

15 854

Капиталови разходи

40 000

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

0
136 978

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

Програма 3 „Устройствено планиране на територията“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

622 702

от тях за:
Персонал

206 918

Издръжка

50 784

Капиталови разходи

365 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

622 702

Програма 4 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния
процес в строителството“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

6 474 971

от тях за:
Персонал

5 383 775

Издръжка

970 074

Капиталови разходи

121 122

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

6 474 971

Програма 5 „Геодезия, картография и кадастър“
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

(лева)
Сума
10 088 561

от тях за:
Персонал

6 481 279

Издръжка

3 482 282

Капиталови разходи

125 000

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

0
10 088 561

Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво
и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

2 431 815

от тях за:
Персонал

2 053 905

Издръжка

326 410

Капиталови разходи

51 500

С Т Р.
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2

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

956 456

от тях за:
Членски внос

176 456

Капиталови разходи

780 000

Общо разходи ( I + II )

3 388 271

Програма 7 „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

569 861

от тях за:
Персонал

524 861

Издръжка

45 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 963 931

от тях за:
Капиталови разходи

4 963 931

Общо разходи ( I + II )

5 533 792

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

(лева)
Сума
44 822 188

от тях за:
Персонал

16 431 862

Издръжка

26 330 326

Капиталови разходи

2 060 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

167 000 000

от тях за:
Издръжка

101 000 000

Капиталови разходи

66 000 000

Общо разходи ( I + II )

211 822 188

Програма 9 „Благоустройствени дейности в населените места“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

163 665

от тях за:
Персонал

140 593

Издръжка

23 072

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:

1 411 987

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
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2

Капиталови разходи

1 411 987

Общо разходи ( I + II )

1 575 652

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

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

4 980

от тях за:
Издръжка

4 980

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 208 013

от тях за:
Капиталови разходи

1 208 013

Общо разходи ( I + II )

1 212 993

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

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

89 170

от тях за:
Персонал

36 050

Издръжка

3 120

Капиталови разходи

50 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

89 170

Програма 13 „Управление на държавната собственост“

(лева)

Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
407 676

от тях за:
Персонал

359 576

Издръжка

30 100

Капиталови разходи

18 000

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

0
407 676

С Т Р.
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Програма 14 „Управление на държавното участие в търговските
дружества и държавните предприятия в патрониума на министъра
на регионалното развитие и благоустройството“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

108 882

от тях за:
Персонал

100 382

Издръжка

8 500

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

108 882

Програма 15 „Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“
Разходи по програмата

(лева)
Сума

I.Общо ведомствени разходи

1 741 258

от тях за:
Персонал

1 078 158

Издръжка

300 000

Капиталови разходи

363 100

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 741 258

Програма 16 „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

4 637 871

от тях за:
Персонал

3 169 675

Издръжка

553 383

Капиталови разходи

914 813

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

4 637 871

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо

(лева)

Разходи

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

72 675 804

от тях за:
Персонал

36 322 584

Издръжка

32 183 885

Капиталови разходи

4 169 335

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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2

II.Общо администрирани разходи по бюджета

175 540 387

Общо разходи ( I + II )

248 216 191

14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2011 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.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

5.

Постъпления от продажба на нефинансови активи

Сума
107 543 900
93 956 300

Общо:

800 800
-2 461 000
500 000
200 340 000

Разходи
(в лева)
Програма №

Наименования на програмите
Политика в областта на земеделието и селските райони

Сума
167 901 621

Програма 1

„Земеделски земи“

Програма 2

„Природни ресурси в селските райони“

Програма 3

„Растениевъдство“

Програма 4

„Фитосанитарен контрол и растителна защита“

8 385 663

Програма 5

„Хидромелиорации“

2 607 303

Програма 6

„Здравеопазване на животните“

Програма 7

„Животновъдство“

5 216 738

Програма 8

„Организация на пазарите“

2 042 989

Програма 9

„Агростатистика, анализи и прогнози“

1 035 596

Програма 10

„Научни изследвания“

Програма 11

„Съвети и консултации“

Програма 12

„Образование“

Програма 13

„Земеделска техника“

2 143 009

Програма 14

„Качество на храните“

1 433 846

Програма 15

„Безопасност на храните и фуражите“

Програма 16

„Подобряване на живота в селските райони“

Програма 17

30 998 705
642 649
15 121 404

15 176 004

22 922 688
702 532
44 094 040

14 579 314
799 141

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

4 951 900

„Рибарство и аквакултури“

4 951 900

Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и
дивеча

51 417 400

Програма 18

„Специализирани дейности в горския фонд“

14 665 359

Програма 19

„Стопанисване и опазване на горите и дивеча“

36 752 041

Програма

„Администрация“

31 532 100

Общо:

255 803 021

С Т Р.
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Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Земеделски земи“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
30 701 705

от тях за:
Персонал

21 016 703

Издръжка

8 215 002

Капиталови разходи

1 470 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

297 000

от тях за:
Стипендии

140 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

157 000

Общо разходи ( I + II )

30 998 705

Програма 2 „Природни ресурси в селските райони“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

642 649

от тях за:
Персонал

342 649

Издръжка

300 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

642 649

Програма 3 „Растениевъдство“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
15 105 404

от тях за:
Персонал

11 022 528

Издръжка

3 967 876

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

115 000
16 000

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

16 000

15 121 404

БРОЙ 2
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Програма 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
8 296 663

от тях за:
Персонал

4 727 738

Издръжка

3 439 861

Капиталови разходи

129 064

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

89 000

от тях за:
Стипендии

30 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

59 000

Общо разходи ( I + II )

8 385 663

Програма 5 „Хидромелиорации“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
2 607 303

от тях за:
Персонал

154 803

Издръжка

1 952 500

Капиталови разходи

500 000

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

0
2 607 303

Програма 6 „Здравеопазване на животните“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
7 051 272

от тях за:
Персонал

6 246 019

Издръжка

555 253

Капиталови разходи

250 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 124 732

от тях за:
Издръжка

8 000 000

Стипендии

30 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

94 732

Общо разходи ( I + II )

15 176 004
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Програма 7 „Животновъдство“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

5 197 038

от тях за:
Персонал

3 522 460

Издръжка

1 654 578

Капиталови разходи

20 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 700

от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

19 700

Общо разходи ( I + II )

5 216 738

Програма 8 „Организация на пазарите“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

2 042 989

от тях за:
Персонал

1 157 352

Издръжка

885 637

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

2 042 989

Програма 9 „Агростатистика, анализи и прогнози“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

1 035 596

от тях за:
Персонал

751 481

Издръжка

284 115

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 035 596

Програма 10 „Научни изследвания“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

22 636 888

от тях за:
Персонал

16 444 517

Издръжка

5 992 371

Капиталови разходи

200 000

БРОЙ 2
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II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

285 800

от тях за:
Стипендии

266 800

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

19 000
22 922 688

Програма 11 „Съвети и консултации“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

702 532

от тях за:
Персонал

523 080

Издръжка

179 452

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

702 532

Програма 12 „Образование“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
43 460 840

от тях за:
Персонал

37 358 099

Издръжка

5 602 741

Капиталови разходи

500 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

633 200

от тях за:
Стипендии

633 200

Общо разходи ( I + II )

44 094 040

Програма 13 „Земеделска техника“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

2 143 009

от тях за:
Персонал

1 441 031

Издръжка

681 978

С Т Р.
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1
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2

Капиталови разходи

20 000

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

0
2 143 009

Програма 14 „Качество на храните“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 433 846

от тях за:
Персонал

1 052 842

Издръжка

381 004

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

0
1 433 846

Програма 15 „Безопасност на храните и фуражите“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
14 579 314

от тях за:
Персонал

10 590 025

Издръжка

3 989 289

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

0
14 579 314

Програма 16 „Подобряване на живота в селските райони“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
799 141

от тях за:
Персонал

499 141

Издръжка

300 000

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

0
799 141
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Програма 17 „Рибарство и аквакултури“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
4 897 032

от тях за:
Персонал

3 147 325

Издръжка

1 649 707

Капиталови разходи

100 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

54 868

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

54 868

4 951 900

Програма 18 „Специализирани дейности в горския фонд“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
14 649 359

от тях за:
Персонал

11 456 771

Издръжка

2 192 588

Капиталови разходи

1 000 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 000

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

16 000

14 665 359

Програма 19 „Стопанисване и опазване на горите и дивеча“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
36 752 041

от тях за:
Издръжка
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

36 752 041
0
36 752 041
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Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
31 532 100

от тях за:
Персонал

12 808 950

Издръжка

18 097 214

Капиталови разходи

625 936

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

0
31 532 100

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на земеделието и
храните – общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
246 266 721

от тях за:
Персонал

144 263 514

Издръжка

97 073 207

Капиталови разходи

4 930 000

II.Общо администрирани разходи по бюджета

9 536 300

Общо разходи ( I + II )

255 803 021

15. Бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

1 100 000

2

Държавни такси

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

4

Други неданъчни приходи

5

Приходи от концесии

15 000 000

Общо:

41 074 000

21 100 000
3 800 000
74 000

БРОЙ 2
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Разходи
(в лева)
Програма №
Програма 1

Наименования на програмите

Сума

Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура

6 165 831

„Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“

6 165 831

Политика за подобряване на организацията и управлението на
транспорта

426 391

Програма 2

„Регулиране на достъпа до пазара и професията“

426 391

Програма 3

„Общодостъпен транспорт“

0

Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в
транспорта

23 064 886

Програма 4

„Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“

17 155 004

Програма 5

„Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване,
разследване на произшествия“

1 196 449

„Медицинска и психологическа експертиза“

4 713 433

Програма 6

Политика в областта на съобщенията
Програма 7
Програма 8

Програма 9

10 425 577

„Съобщения“

945 649

„Развитие и поддържане на електронна съобщителна инфраструктура за държавното управление“

9 479 928

Политика в областта на електронното управление

4 337 344

„Електронно управление“

4 337 344

Политика в областта на информационните технологии

825 187

Програма 10

„Развитие на информационното общество“

825 187

Програма

„Администрация“

15 730 996

Общо:

60 976 212

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
2 825 831

от тях за:
Персонал

1 348 903

Издръжка

1 076 928

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

400 000
3 340 000

от тях за:
Капиталови разходи за изграждането на обекти на транспортната
инфраструктура

3 340 000

Общо разходи ( I + II )

6 165 831
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Програма 2 „Регулиране на достъпа до пазара и професията“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

426 391

от тях за:
Персонал

312 777

Издръжка

83 614

Капиталови разходи

30 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

426 391

Програма 4 „Контрол и осигуряване на стандарти във всички
видове транспорт“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
17 155 004

от тях за:
Персонал

10 040 326

Издръжка

6 919 678

Капиталови разходи

195 000

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

0
17 155 004

Програма 5 „Управление при кризи, превенция на риска, търсене
и спасяване, разследване на произшествия“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

1 196 449

от тях за:
Персонал

623 549

Издръжка

572 900

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 196 449

Програма 6 „Медицинска и психологическа експертиза“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

4 713 433

от тях за:
Персонал

3 674 933

Издръжка

1 038 500

Капиталови разходи

БРОЙ 2
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II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
Общо разходи ( I + II )

0
4 713 433

Програма 7 „Съобщения“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

945 649

от тях за:
Персонал

311 949

Издръжка

633 700

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

945 649

Програма 8 „Развитие и поддържане на електронна съобщителна
инфраструктура за държавното управление“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
9 279 928

от тях за:
Персонал

5 636 928

Издръжка

3 643 000

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

200 000

от тях за:
Капиталови разходи за изграждане на електронна съобщителна
инфраструктура за държавното управление

Общо разходи ( I + II )

200 000

9 479 928

Програма 9 „Електронно управление“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
2 877 344

от тях за:
Персонал

577 085

Издръжка

2 300 259

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 460 000

от тях за:
Капиталови разходи за развитие на електронното управление

1 460 000

Общо разходи ( I + II )

4 337 344
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Програма 10 „Развитие на информационното общество“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

825 187

от тях за:
Персонал

405 906

Издръжка

419 281

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

825 187

Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
15 730 996

от тях за:
Персонал

6 693 769

Издръжка

8 152 227

Капиталови разходи

885 000

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

0
15 730 996

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо
Разходи по програмите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
(лева)
Разходи
I.Общо ведомствени разходи

Сума
55 976 212

от тях за:
Персонал

29 626 125

Издръжка

24 840 087

Капиталови разходи

1 510 000

II.Общо администрирани разходи по бюджета

5 000 000

Общо разходи ( I + II )

60 976 212
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16. Бюджет на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

1

Приходи и доходи от собственост

2

Други неданъчни приходи

3

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

Сума
986 580
5 000
-214 380

Общо:

777 200
Разходи
(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

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

4 716 187

Програма 1

„Спорт за учащи“

2 445 548

Програма 2

„Спорт в свободното време“

2 270 639

Политика в областта на спорта за високи постижения

25 338 945

Програма 3

„Олимпийска подготовка“

16 616 924

Програма 4

„Спорт за високи постижения“

8 722 021

Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във
вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

1 693 605

„Спортни обекти и съоръжения“

1 693 605

Програма 5

Политика за внедряване на добри международни практики и
електронни услуги за спорта

536 652

Програма 6

„Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на
информационни услуги в сферата на физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм“

536 652

Програма

„Администрация“

1 340 424

Общо:

33 625 813

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма 1 „Спорт за учащи“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 909 876

от тях за:
Персонал

1 343 762

Издръжка

566 114

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

535 672

от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел
Общо разходи ( I + II )

535 672
2 445 548

С Т Р.
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Програма 2 „Спорт в свободното време“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

533 779

от тях за:
Персонал

367 298

Издръжка

166 481

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 736 860

от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел

1 736 860

Общо разходи ( I + II )

2 270 639

Програма 3 „Олимпийска подготовка“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

143 534

от тях за:
Персонал

120 038

Издръжка

23 496

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 473 390

от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел

16 473 390

Общо разходи ( I + II )

16 616 924

Програма 4 „Спорт за високи постижения“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
872 021

от тях за:
Персонал

406 811

Издръжка

446 210

Капиталови разходи
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 000
7 850 000

от тях за:
Субсидии на организации с нестопанска цел
Субсидии за нефинансови предприятия
Общо разходи ( I + II )

7 670 000
180 000
8 722 021
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Програма 5 „Спортни обекти и съоръжения“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 693 605

от тях за:
Персонал

258 968

Издръжка

629 637

Капиталови разходи

805 000

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

0
1 693 605

Програма 6 „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

I.Общо ведомствени разходи

536 652

от тях за:
Персонал

261 394

Издръжка

275 258

II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

536 652

Програма „Администрация“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
1 340 424

от тях за:
Персонал

911 454

Издръжка

352 970

Капиталови разходи

76 000

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

1 340 424

С Т Р.

178

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2011 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на физическото възпитание и спорта – общо
(лева)
Разходи

Сума

I.Общо ведомствени разходи

7 029 891

от тях за:
Персонал

3 669 725

Издръжка

2 460 166

Капиталови разходи

900 000

II.Общо администрирани разходи по бюджета

26 595 922

Общо разходи ( I + II )

33 625 813

17. Бюджет на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

310 000

2

Държавни такси

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700 000

Общо:

2 050 000

40 000

Разходи
(в лева)
Програма №

Програма

Наименования на програмите

Сума

Политика в областта на държавния резерв и военновременните
запаси

75 617 821

„Държавен резерв и военновременни запаси“

75 617 821

Общо:

75 617 821

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма „Държавен резерв и военновременни запаси“
(лева)
Разходи по програмата

Сума

1

2

I.Общо ведомствени разходи

25 235 971

от тях за:
Персонал

6 381 250

Издръжка

17 458 003

Капиталови разходи

1 396 718

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

С Т Р. 1 7 9
2
50 381 850

от тях за:
Прираст на държавния резерв

50 381 850

Общо разходи ( I + II )

75 617 821

18. Бюджет на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2011 г. по програми
Приходи
(в лева)
№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

44 000

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

120 000

Общо:

164 000
Разходи
(в лева)

Програма №
Програма

Наименования на програмите

Сума

Политика „Защита на националната сигурност“

85 340 000

„Национална сигурност“

85 340 000

Общо:

85 340 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2011 г.
Програма „Национална сигурност“
(лева)
Разходи по програмата
I.Общо ведомствени разходи

Сума
85 340 000

от тях за:
Персонал

78 575 000

Издръжка

4 825 000

Капиталови разходи

1 940 000

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

0
85 340 000

С Т Р.
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Приложение № 3
към чл. 6

Предназначение на субсидиите за национално
представителните организации на хора с увреж
дания и за организации за хора с увреждания
за 2011 г.

ВЕСТНИК
1

Показатели

Сума

1

2

3

1.

Съюз на инвалидите в България
(СИБ)

600 000

а)

за финансиране на дейностите
на СИБ при осъществяване на
социални контакти, извършване
на социални услуги и оказване на
социална помощ в нишите, освободени от държавата и общините,
в т. ч. за дейностите, предвидени
в чл. 53 ППЗИХУ, осъществявани
от регионалните структури на
СИБ, за антидискриминационни
и медийни прояви, нови услуги и
дейности и др.

196 400

б)

за подпомагане на дейностите
по оказване на информационноконсултантск и, организационн и, а д м и н ис т рат и вно -п ра вн и,
транспортни и други услуги, в
т. ч. за обучение, квалификация,
преквалификация и увеличаване
административния капацитет на
кадрите и структурите на организацията и за нови видове дейности

125 280

в)

г)

2.
а)

за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация
на социалнозначими проекти, разкриване на нови работни места,
масови дейности, подпомагане на
спортни, културни и туристически
мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността на хората
с физически увреждания и др.

138 500

за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция
и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови
дейности, дейности в национални
и международни организации, за
международна дейност, контакти
и социални издания, транспортни,
пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др.

139 820

Съюз на военноинвалидите и
военнопострадалите

238 800

за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и
военнопострадалите

3

за подпомагане дейностите на
Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) – разходи, свързани с п ровеж дане
на: консултации – юридически,
трудовоправни и социални; межд у народ на дей нос т – ч ленск и
внос към сродни организации,
командировъчни при участие в
мероприятия и др.; курсове за
к ва лификаци я и прек ва лификация, трудова дейност и др.;
провеждане на заседания на УС
и КС на СВВП и общото отчетно
събрание за 2011 г.; отбелязване
на годишнини от учредяването и
от възстановяването на организацията – за подпомагане на организационната и клубната дейност
на дружествата „Военноинвалид“
в страната, като изплащане на
наеми и консумативи (ел. енергия, вода, парно); подпомагане
на организационната дейност
на СВВП, като разходи за канцеларски материали, справочна
литература, пощенски разходи,
копирни услуги, абонамент, счетоводни справочници и др. – за
организиране и провеждане на
семинари във връзка с разясняване на нормативни актове на
СВВП, като устав, правилници за
работа на УС и КС, инструкции
по различните дейности, както и
за правата по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и
законовите актове към него

14 000

в)

за издателска и информационна
дейност: издаване на бюлетин,
календари, рекламни брошури,
нормативни актове, музейни сбирки и др.; създаване и поддържане
на интернет страница на организацията

8 800

3.

Съюз на слепите

610 000

а)

за информационни усл у ги, за
запис на говорещи книги, издателска брайлова дейност, услуги
за студенти и интелектуалци и
консумативи за тези дейности

150 000

за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение,
помощно-технически средства,
култура, спорт и художествено
творчество, административноправно обслужване, организационна и международна дейност
и консумативи за тези дейности

285 000

за ремонт на клубове в страната и
на общежитията за слепи в София,
Дряново, Пловдив и Варна

175 000

б)

в)
216 000

2

б)

(Лева)
№

БРОЙ 2

БРОЙ 2
1
4.

а)

ДЪРЖАВЕН
2

Българска асоциация на лица
с интелект уа лни затруднения
(БАЛИЗ)

3

180 000

за изготвяне и популяризиране
на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с
ин телек т уа лни зат руднени я и
техните семейства

24 400

б)

за подпомагане дейността на родителските организации, членове на
БАЛИЗ, за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални
затруднения и техните семейства

54 800

в)

за обучения и консултации за
повишаване на организационния
капацитет на членските организации на БАЛИЗ

31 000

г)

за подготовка и разпространение
на информация и информационни материали/организиране и
провеждане на информационни
кампании

19 800

д)

за координация и мониторинг

50 000

5.

Национален съюз на трудовопро
изводителните кооперации

404 400

а)

за трудова рехабилитация

104 400

б)

за професионално ориентиране,
обучение, квалификация и пре
квалификация

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 8 1
2

в)

за интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари

22 000

г)

за подпомагане и координиране
дейността на АРДУС, за печатни
материали и за международна
дейност

24 000

8.

Съюз на глухите в България

314 400

а)

за подпомагане и дофинансиране
дейността на клубовете за комуникации и социална интеграция,
на центровете за рехабилитация
на деца с увреден слух, на Видео
центъра за субтитри, Центъра за
развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна
дейност и семинари

264 400

за издателска дейност – в-к „Тишина“ и специализирани издания
(издателски разходи)

25 000

за подпомагане членовете на съюза (Социално подпомагане на
членовете на съюза)

25 000

б)

в)

9.

Българска асоциация „Диабет“

343 200

а)

за програма „Диетично хранене
на социално слаби диабетици“,
включително възнаграждението
на координатор по хранене

255 200

б)

за помощи от медикаменти, лекарства, помощни средства, консумативи и др.

30 000

в)

за изграждане и поддръжка на
информационно-консултативни
центрове в София и страната,
за информационна дейност, брош у ри, анкет и, заст ъпни ческ и
програми и др.

35 000

г)

23 000
78 000

60 000

в)

за социална рехабилитация

110 000

г)

за общи рехабилитационни нужди

130 000

6.

Национален център за социална
рехабилитация (НЦСР)

300 000

а)

за частично подпомагане на структурите на НЦСР: бюрата за социално обслужване в София, Бургас,
Плевен, Стара Загора, Шумен,
Добрич, Велинград, Силистра,
Нови пазар; Центъра за обучение
и рехабилитация на младежи с
увреждания в Поморие

293 000

за под д ръж ка и подпомагане
дейността на националния клуб
(ДИАБЕТ) и на клубовете в страната, включително възнаграждение на технически сътрудник и
координатор на информационноконсултативни центрове

б)

за социо-културни мероприятия
за хора с увреждания

2 000

10. Асоциация на родителите на деца
с нарушено зрение (АРДНЗ)

в)

за обучителни семинари и за квалификация и преквалификация
на кадри на НЦСР

5 000

7.

Асоциация на родителите на деца
с увреден слух (АРДУС)

94 800

а)

за рехаби ли тац и я на сл у ха и
говора и подпомагане в учебния процес на деца и младежи
с увреден слух, за извънкласни
дейности и курсове

б)

за подпомагане закупуването на
учебници и учебни пособия, на
батерии за кохлеарни импланти

а)

за допълнителна преподавателска
помощ, за специални приспособления и помощни средства

6 000

б)

за специализиран транспорт за
деца с нарушено зрение

37 000

в)

за специална помощ за деца с
нарушено зрение

8 000

г)

за придружители на деца с нарушено зрение

2 000

д)

за мероприятия за социална интеграция и социални контакти на
деца с нарушено зрение

12 000

37 000

11 800

3
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е)

за закупуване на технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение

4 600

ж)

за организиране на консултации
и обучение на родители на деца
с нарушено зрение

2 200

за координаци я дейност та на
АРДНЗ

6 200

з)

11. Национална асоциация на сля
по-глухите в България (НАСГБ)

22 000

б)

за културни, спортни и творчески
мероприятия в териториалните
организации на сляпо-глухите

1 000

за осъщест вяване на соц иа лни контакти и комуникации на
териториалните организации с
членовете им и със седалището
на НАСГБ; транспортни разходи
за осъществяване дейността на
териториалните организации

1 000

г)

за обучителни семинари

4 000

д)

за подпомагане дейност та на
асоциацията

е)

за издаване на списание „Звук
и светлина“, на информационен
бюлетин и други специализирани
издания

5 000

за транспортно обслу ж ване и
издирване на сляпо-глухи и за
транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията

4 000

за Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън
Келър“ – Пловдив

66 200

за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност
и за членски внос в национални и
международни организации

24 000

з)

и)

96 000

а)

за доплащане при трудоустрояване

50 000

б)

за квалификация,
���������������������������
преквалификация и обучение

26 000

в)

за оказване на материално-техническа и финансова помощ на
младежи, продължаващи своето
обучение след средно образование

г)

за поддръжка на дневен рехабилитационен център и оказване на
социални услуги

13. Съюз на ветераните от войните
в България

10 000

255 000

3

б)

за военно-патриотична дейност и
паметници – чествания на бележити дати от българската история,
за семинари и конференции

80 000

в)

за подпомагане на управленската
дейност

70 000

14. Асоциация на Националния съюз
на кооперациите на инвалиди
те, Национална федерация на
работодателите на инвалидите
и Съюз на военноинвалидните
кооперации в България

264 000

а)

за подпомагане на хората с увреждания чрез поддържане и разширяване на стопанската дейност и
трудова рехабилитация

76 800

б)

за повишаване капацитета на
спец и а л и зи ра н и т е п р ед п ри ятия – членове и на Асоциацията

12 400

за информационно-консултантски, социални и организационни
услуги, обучение, квалификация
и преквалификация на ръководни
и изпълнителски кадри

174 800

15. Център за психологически из
следвания (ЦПИ)

168 000

в)

а)

за частично дофинансиране по
реализиране на социалнозначими
проекти и програми за социална
ин тег рац и я на хора с у вреждани я; частично финансиране
на разкриване на нови работни
места; частично дофинансиране
на разходи за социално и здравно
осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти; финансиране на действащи
социални услуги и разкриване на
иновативни социални услуги

100 800

б)

за частично финансиране издръжката на дейността на структурите
на Центъра за психологически изследвания – на централния офис и
регионални структури в страната,
на ресурсните и консултантските
центрове

9 200

за час т и ч но фи на нси ра не 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

33 000

в)
10 000

2

105 000

36 000

12. Национална потребителна коо
перация на слепите в България

БРОЙ 2

з а з д р а вн а и с о ц и а л н а д ейност – подпомагане, лечение и
рехабилитация на ветерани от
войните

163 200

за подпомагане дейност та на
териториалните организации и
за социални услуги на членовете

ж)

1
а)

а)

в)

ВЕСТНИК

БРОЙ 2
1
г)
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3

25 000

16. Българска асоциация за невро
мускулни заболявания

50 400

а)

а)

за дневен център

б)

за координиране и подпомагане
на дейността

в)

за печат на материали

г)

за организиране и участие на
семинари и международни срещи

8 500

д)

за групи по интереси, за професионална квалификация и ориентация, подпомагане на учебните
процеси

2 000

е)

за интеграционна дейност

9 800

а)

б)

в)

за частично подпомагане дейности
те на структурите на КИХТУ:
-бюро за услуги и контакти – София
-бюро за услуги и контакти – Плевен
-бюро за услуги и контакти –
Враца
за подпомагане на новосформиращи се структури – транспортни
разходи; разкриване на нови бюра
и дневни центрове в областни
градове
за обучителни семинари и квалификация на кадрите на КИХТУ,
за участие в международни програми и за печатни материали

18. Асоциация на родители на деца
с епилепсия (АРДЕ)
а)

б)

в)

г)

1
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19. Национална организация „Малки
български хора“

за частично финансиране на издателска и информационна дейност,
нормат ивни ак тове, флайъри,
промоционни печатни материали,
печатни материали, подпомагащи
дейността на организацията

17. Сдружение „Комисия по интегра
ция на хора с трайни увреждания“
(КИХТУ)

ВЕСТНИК

23 000

б)

за частично финансиране изпълнениет о на соц иа л нозначим и
проекти и програми за социална
интеграция на малките хора и за
групи по интереси, в т. ч. спортни,
туристически, културни и други
дейности, свързани с включването
на малките хора в общността;
организиране и провеждане на отчетно-изборно събрание; частично
финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите
на сдружението и на конференции
в областта на малките хора

9 000

в)

за социално и здравно подпомагане на членовете, в т. ч. разходи
за транспорт, храни, лекарства и
помощни средства

3 000

за частично финансиране на издателска и информационна дейност,
нормативни ак тове, флайъри,
промоционни печатни материали,
печатни материали, подпомагащи
дейността, участие в международни програми и проекти

5 000

20. Национален център за рехабили
тация на слепи

200 000

2 200

54 000

г)

19 000

8 000

а)

за организиране и провеждане на
дейностите по основна рехабилитация и професионално обучение

163 000

б)

за подпомагане дейност та на
регионалните структури

5 000

в)

за обучителни семинари с дневните центрове и регионалните
структури

5 000

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

4 000

е)

за дооборудване на кабинети със
специални технически и други
средства за обучение на зрителнозатруднени лица

15 000

27 000
50 400

за групи по интереси, за лагери,
образователни екскурзии и други
дейности, свързани с включването
на децата в обществото

5 000

за организиране на обучителни
семинари в страната и за участие в
чужбина; изследователска дейност

5 000

за координиране и подпомагане
дейността на АРДЕ и структурите
в страната; печатна дейност

30 400

за социална дейност

10 000

40 000

за 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 на централния офис

7 400
20 500

3
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Приложение № 4
към чл. 8

Предназначение на субсидиите по чл. 9 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. за юридическите лица с
нестопанска цел

ВЕСТНИК
1

2

3.

Рилска Света обител – Рилски
манастир

Показатели

1

2

1.

Български Червен кръст

Сума

2.

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.

4.

3

5.

84 000

580 000

Български институт за стандар 1 074 000
тизация (БИС)
– за дейности по административно и техническо обслужване
на техническите комитети за
стандартизация, по прилагане
на процеду рата 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.

3 000 000

– 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 социално-помощна дейност
сред възрастни, младежи и деца;
набиране и разпределение на
х у ма н и т арн и помощ и; повишаване здравната к улт у ра на
населен иет о, ог ра н и ча ва не и
предотвратяване на социалнозначими заболявания, обучение
на населението за оказване на
първа помощ, подпомагане и
утвърждаване на безвъзмездното
к ръводаряване, превенци я на
пътнотранспортни я 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.

3

– за подпомагане дейността на
музея, за текущо поддържане и
извършване на разходи с инвестиционно предназначение.

(Лева)
№

БРОЙ 2

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 област та 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.

220 000

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

1

2

6.

Регионален център за опазване
на нематериа лното к ул т у рно
наследство

ВЕСТНИК

3
400 000

– 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 регио
нални експерти, насърчаване на
изпълнението и популяризирането на Конвенцията за опазване
на немат ериа л но т о к ул т у рно
наследство, съставена в Париж на
3 ноември 2003 г., ратифицирана
със закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.)
(обн., ДВ, бр. 61 от 2006 г.), в
страните от Югоизточна Европа.

1
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3

3.

„БДЖ Пътнически превози“ – ЕООД

170 000 000

4.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

127 000 000

5.

Дружества от нематериалната сфера

10 219 400

от тях:
5.1.

„Студентски столове и общежития“ – ЕАД

5 980 400

5.2.

Българска телеграфна агенция

4 185 000

5.3.

„А кадемика 2000“ – ЕА Д,
София

54 000

6.

Други субсидии и плащания

6 012 000

от тях:

Приложение № 5

6.1.

450 000

Разпределение на субсидиите за нефинансови
предприятия от централния бюджет за 2011 г.

Държа вно п ред п ри я т ие
„Строителство и възстановяване“

6.2.

Държа вно п ред п ри я т ие
„Транспортно строителство
и възстановяване“

3 504 000

6.3.

Държавно предприятие „Съобщително строителство и
възстановяване“

620 000

6.4.

„Терем“ – ЕАД, София

918 000

6.5.

Цен т р а лен ко опе р ат и в ен
съюз

520 000

към чл. 9, ал. 1

(Лева)
№

Наименование

Субсидии

1

2

3

1.

Столична община – градски
транспорт

8 000 000

2.

Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози
в слабо населени, планински
и гранични райони

14 000 000

11170

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка във връзка с допусната техническа грешка в Постановление № 305 на Министерския съвет от 2010 г. за преминаване на Института за защита
на растенията от Националната служба за растителна защита към Селскостопанската академия (ДВ,
бр. 101 от 2010 г.): В член единствен думите „Институтът за растителна защита“ да се четат „Институтът за защита на растенията“.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 2

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-65
от 8 ноември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3
ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 68134.701.1,
68134.701.2, 68134.701.59, 68134.701.436, 68134.701.576,
68134.701.867, 68134.701.10 02 , 68134.701.10 03,
68134.701.1085, 68134.701.110 0, 68134.701.1104,
68134.701.1305, 68134.701.1354, 68134.701.1545,
68134.701.1553, 68134.701.1554, 68134.701.2124 и от
68134.701.2382 до 68134.701.2391 вкл., намиращи се
на бул. Проф. Цветан Лазаров 18, район „Слатина“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.01.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
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
10687

10. В т. ІІІ се добавят нови т. 6 и 7:
„6. за лицата, посочени в допълнение към
приложение № 1 – служебно в срок от 1 януари
2011 г. до 15 януари 2011 г.;
7. за лицата по т. І.4 – служебно след уведомяване на лицето.“
11. Приложение № 1 се допълва с приложение
№ 1А към тази заповед.
12. Заповедта влиза в сила от 01.01.2011 г.
Изпълнителен директор: Кр. Стефанов
Приложение № 1А

1

ЕИК

Наименование

2

3

1 030090459 БРОМАК
2 000463379 КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ
3 000689061 П Е ТА М НОГ ОП Р О ФИ Л Н А
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ
4 000715054 У Н И ВЕ РС И Т Е ТС К А М НО Г ОП Р О ФИ Л Н А Б ОЛ Н И Ц А
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.
ИВАН РИЛСКИ“
5 010267927 БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ
МИНЕРАЛНИ ВОДИ – БАНКЯ
6 103816369

М – ТРАНС

7 103945677

БУЛМАК 2005

8 040787168 КАЛИМАН
9 101156786

ИНТЕКС – 99

10 102003626 ТРАНССТРОЙ – БУРГАС
11 102005075 БУРГАС ПЪТСТРОЙ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
Заповед № ЗЦУ-1722 от 2010 г. за изменение и
допълнение на Заповед № ЗЦУ-1300 от 2009 г.
(ДВ, бр. 1 от 2010 г.)
1. В т. І след думите „задължените лица“ думите „(приложение № 1)“ се заличават.
2. В т. І.1 преди думата „отговарящи“ се добавя
„съгласно приложение № 1,“.
3. В т. І.1 2008 г. се заменя с „2009 г.“.
4. В т. І.2 след думите „Териториална дирекция ГДО“ се добавя „съгласно приложение № 1“.
5. В т. І.2 датата „31.12.2009 г.“ се заменя с
„31.12.2010 г.“.
6. В т. І.2 датата „31.05.2011 г.“ се заменя с
„31.05.2012 г.“.
7. В т. І.2 думите „отчетни данни за 2010 г.“
се заменят с „отчетни данни за 2011 г.“.
8. В т. І.3 преди думата „които“ се добавя
„съгласно приложение № 1,“.
9. В т. І се добавя нова т. 4:
„4. с доходи по чл. 10, ал. 1 ЗДДФЛ над
500 хил. лв. за данъчна година 2009 г.“.

12 102842770 БОЛЕРО
13 103000946 КОРА БНО М А ШИНОС Т РОЕНЕ
14 103044907 АГРОМАШИНА
15 103198983

КОЕВ

16 113570147

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ

17 115007069 ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ
18 104681725 АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ
19 106518890

М НОГ ОП Р О ФИ Л Н А Б О Л НИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХРИСТО БОТЕВ

20 106609315 ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС
21 107596408 ТЕРАХИМ 97
22 108574585

ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ

23 111006742

КОМПАС

24 121019097 ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“
25 121203026 КОМЕТА – ІІІ
26 121297335

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ

27 121301214

ИТАЛ – ТЕКС

БРОЙ 2
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

28 121398487 ДР. ПЕНДЛ И ДР. ПИСВАНГЕР
БЪЛГАРИЯ
29 115795954

АБО ГРАНИТИ

30 115812097 ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И
СИНОВЕ

ВЕСТНИК
1
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3

69 175392783

ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ

70 175449588

АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ – КЛОН
БЪЛГАРИЯ

71 200027679 ВАП ПРОДАКШЪН
72 200082896 МАРИЦА 2008

31 115904791

ХИПОЛЕНД

32 117595233

БУЛЕКСИМ

73 200101802 АКТОР АКЦИОНЕРНО СТРОИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

33 117650594

АСТРА БИОПЛАНТ

74 200107958 ЕНЕМОНА – ГЪЛЪБОВО

34 117692725

МЕГА МОЛ РУСЕ

75 200108782 СУИФТ СИЙ СЪРВИСИС

ОКЗ БУЛ ХОЛДИНГ

76 200130216 БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ

35 117694683

36 122002603 БОРОСПОРТ
37 123043563 ГЛОБУС
38 126004284 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
39 123682269 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД
40 121442617

СТОУН КОМПЮТЪРС

41 121593149

ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС

42 121696028 ЧИСТОТА – ИСКЪР

77 200151591

ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ БУНКЕР

78 200195560 АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ
79 200256457 ЕНЕРТРАГ БАЛКАН
80 200313876 ТАФЧИ
81 200341975 ВиЕмУеър България
82 200370635 ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Д. КЛОН БЪЛГАРИЯ

43 121722373

ОПТИКС

83 200421243 АНТОРА

44 121744948

СЛАТИНА – БУЛГАРПЛОД

84 200428540 Т.К. ЛИВА

45 121829585

ОН ТА ЙМ ДИС Т РИБЮШ ЪН
ЕНД ЛОДЖИСТИКС

85 200440610 СЕЙЛ КОМЕРС

46 121853910

ПРО БГ МЕДИА

47 130533432

СОФИЯГАЗ

48 130572061 СП КОНСУЛТ
49 130667901 БУЛЛЕС СТРОЙ
50 130914682 ОЙРОКОНСУЛТ
51 127047235 КАМЧИЯ
52 127568156

МИССИРИАН БЪЛГАРИЯ

86 811160793

У НИВЕРСА Л С Т РОЙ КОНСУЛТ

87 160107545

ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ

88 175005496

ЕЦЕ ПРОЕКТМЕНИДЖМЪНТ
БЪЛГАРИЯ

89 175015316

ЕСТЕ ПРОПЪРТИС

90 175070632

У Н И К РЕ Д И Т К ЪНС ЮМ ЪР
ФАЙНЕНСИНГ

91 175092818

ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ

53 130007973 БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ

92 175093731

ТВ СЕДЕМ

54 130059799 ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ

93 175108375

ПЛЮС – БЪЛГАРИЯ ТЪРГОВИЯ

94 175112199

ХЕРТНЕР БЪЛГАРИЯ

57 130333450 КАЗИНО ЕЛИТ

95 175131694

МЕЛИНА

58 131289454 БАЙСЕЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕЙДЖЪНТ

96 175156562

ЕГЛ БЪЛГАРИЯ

97 175174913

„ИНЕКОН ГРУП“ – АД – ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

60 131304461 МУЛТИРАМА БЪЛГАРИЯ

98 175216792

СИ ЕС ЕМ ЕС

61 147003260 ЕВРОБИ Л Д И Н Г И Н Ж ЕН ЕРИНГ

99 175253561

ОВЕРГАЗ СЕВЕР

55 130115397

ТАНЕЛ

56 130241990 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ

59 131302777 ПРОМАРКЕТ

100 175256438

АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС

62 131346097 РАВДА ТУР

101 175257369

ВК МЕНИДЖМЪНТ

63 131417313

102 175265849

АГРАНА БЪЛГАРИЯ

64 131049402 КОНСУЛТА РИСОРСИНГ
БЪЛГАРИЯ

103 175276298

ФЦЦ КОНСТРУКСИОН –
КЛОН БЪЛГАРИЯ

65 131175130

АЛФА ГРУП 2003

104 175322596

ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ

66 131177252

УНИВЕРСУМ ЕНЕРДЖИ

67 131224378

КОПЕРВАЛИУС

105 175382604

Л УФТХ А НЗА ТЕХНИК СОФИЯ

68 131257410

ДИАЛА – 04

106 825253752
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107 831478586

АДВАЛ

146 175232565

КЕЙБИЛД

108 831514349

ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ

147 175254451

ТРЕЙС – СОФИЯ

109 827183726

ДУНАВ ТУРС

148 175432612

ПУБЛИСИС

110 828050351 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
111 831040520 ИСА 2000
112 831093277

ХАНИУЕЛ

113 831168299

БАЛКАНТЕЛ

114 817070858

БОН

115 822098193 ХИДРОСТРОЙ – П
116 831571485

ДИГ – 94

117 831578405 КАРЕЛИЯ (БЪЛГАРИЯ)
118 831646048 АВТОМАГИСТРАЛИ
119 831758428

АЛМА ТУР БГ

120 831913775

П А РАФЛОУ КОМ У Н И К ЕЙШЪНС

121 831914845

ЕНЕРГОРЕМОНТ – ХОЛДИНГ

122 831917453

„СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И
ОБЩЕЖИТИЯ“ – ЕАД

123 835028298 АГРОДИМЕКС
124 837037876

ТЕЛЕПОЛ

125 827184753

ВИКАС – ЕООД

126 117015342

ДИСКОРДИА

127 117020460 ПРЕЦИЗ – АЛ
128 117629479

АТОМЕНЕРГОМОНТАЖ

129 121291058

ГЕОТРЕЙДИНГ

130 121403379

АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС

131 040047610 ДАРКО
132 102200189 РЕМОНТСТРОЙ
133 102850750 СОК КАМЧИЯ
134 104623800 ТЕРЕМ – ИВАЙЛО
135 121480545

СПЕКТЪР НЕТ

136 123533827 ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І
СЪРВИСИЗ
137 124636828 БЪЛГЕРИАН МИЛС
138 128000893 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
139 129004631 С Н А Б Д Я В А Н Е И Т Ъ Р Г О ВИЯ – МО
140 000662769 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – МАЙЧИН ДОМ
141 131285259

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ

142 131287574

СОФИКА ГРУП

143 131395767

БУЛРЕАЛ

144 148020095 МЕДЖИК ФЛЕЙМ
145 175204644 МАГАЗИНИ ЕВРОПА

149 200455338 СИ ЕС СИ БЪЛГАРИЯ
150 200518817

БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ

151 200618080 ТЦП ТРИМОНЦИУМ ЦЕНТЪР
ПЛОВДИВ
152 200732874 РОМФАРМ КОМПАНИ
153 130278451 ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ
154 130542972 САФ МАГЕЛАН
155 175235757

„ЛИТАСКО“ – ШВЕЙЦАРИЯ

11141
1. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,18 на сто, считано от 1 януари 2011 г.
39
30. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 148,
ал. 3 и чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-70 от 23.12.2010 г.
на „Мобилтел“ – ЕАД, за обект: „Изтегляне на
оптичен кабел с 96 влакна в съществуваща подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на
„Мобилтел“ – ЕАД, в участък Хасково – Стара
Загора“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
11022
31. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 148,
ал. 3 и чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-71 от 23.12.2010 г.
на „Мобилтел“ – ЕАД, за обект: „Изтегляне на
оптичен кабел с 96 влакна в съществуваща подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на
„Мобилтел“ – ЕАД, в участък Пазарджик – Пловдив“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото
разрешение за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
11023
48. – Териториална дирекция на НАП – Со
фия, на основание чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № 0028/2000/178337
от 17.12.2010 г. възлага на „Хидравлични системи
Ленкор“ – ООД, ЕИК 175385995, ф.д. № 16135/2007,
с управител Даниел Валентинов Ленков, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Западен парк, бл. 8, вх. А,
ет. 4, ап. 13, следния недвижим имот: по акт за
държавна собственост на недвижим имот № 2534
от 5.12.1994 г., издаден от кмета на Община Своге,
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намиращ се в с. Гара Бов, община Своге, Софийска
област, кв. 23, парцел II, като парцел II в кв. 23
по регулационния план на Гара Бов, отреден за
„производствена дейност – машиностроене“ със
Заповед № 298 от 26.08.1983 г. на Община Своге,
е одобрено изменение и е образуван от: парцел
II – предоставен на бившо ДСО „Младост“ с площ
3350 кв. м, застроен с масивна двуетажна сграда,
и парцел III – отреден за опитно поле, целият
имот е с площ 10 600 кв. м по акт за държавна
собственост, а по скица № 11 от 7.01.2010 г., издадена от Община Своге, на УПИ II – „производствена дейност – машиностроене“ в кв. 23 от
ПУП – одобрен ЗРП на с. Гара Бов, община Своге,
Софийска област, и Заповед № 298 от 26.08.1994 г.
на кмета на Община Своге, площта на УПИ
II – „производствена дейност – машиностроене“ в кв. 23, измерена графично, е 10 990 кв. м.
Имотът включва: производствена сграда с парно
помещение, покрита с ламарина – 2950 куб. м, на
1 етаж, застроена площ 765 кв. м, масивна конструкция, година на построяване 1989 г.; склад за
материали, покрив до плоча, на 1 етаж, застроена
площ 147 кв. м, панелна конструкция, година на
построяване 1975 г.; административно-битова и
производствена сграда – 1350 куб. м, на 2 етажа,
застроена площ 150 кв. м, масивна конструкция,
година на построяване 1934 г.; склад за готова
продукция – 586 куб. м, на 1 етаж, застроена
площ 200 кв. м, масивна конструкция, година
на построяване 1975 г.; пропуск – 37,12 куб. м, на
1 етаж, застроена площ 14 кв. м, масивна конструкция, година на построяване 1992 г., ведно с
построените в имота сгради. Недвижимата вещ
е възложена на купувача за сумата 112 020 лв.
10875
49. – Териториална дирекция на НАП – Со
фия, на основание чл. 248, ал. 12 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 0028/2000/178336 от 17.12.2010 г. възлага на
ЕООД „Бодрост – 96 – ЕООД“, ЕИК 101009334,
ф.д. № 552/1996, с управител Евгени Иванов Крънджилски, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Аргир Манасиев 4, при следния
недвижим имот с площ 4,901 дка, застроена и нормативно определена прилежаща площ към почивна
база в к.к. Шкорпиловци, представляваща проект
на имот № 238001 в землището на с. Шкорпиловци, с ЕКАТТЕ 83404, община гр. Долни чифлик,
намиращ се в отдел 197, част от подотдел „в“ в
териториалния обхват на дейност на държавно
лесничейство „Варна“, квартал 6, парцел ХІ, ведно
с построените в имота сгради. Недвижимата вещ
е възложена на купувача за сумата 190 000 лв.
10876
73. – Висшият дисциплинарен съд при Висшия
адвокатски съвет на основание чл. 133, ал. 1, т. 5
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 29/2010 на Висшия дисциплинарен съд
Зорница Владимирова Димитрова – адвокат от
Адвокатската колегия – Хасково, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три години.
10931
72. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основаие чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 55/2009
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на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Илиана Лъчезарова Радева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от една година.
10932
74. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основаие чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 54/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Илияна Златева Фотева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от една година.
10933
75. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основаие чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 29/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Младен Христов Петров – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от една година.
10934
86. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 30/2010
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Лидия Минчева Атанасова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатската професия за
срок от 18 месеца.
11165
26. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурси за: доценти по: 01.01.04 математически анализ (математически анализ) – един;
05.02.25 стокознание – един, със срок 3 месеца;
асистенти по: 05.02.07 счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност – един;
02.11.17 технология на продуктите за обществено
хранене (технология на обслужване в хотела и
ресторанта) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
конкурса: за доценти – в отдел „НИРД“, стая 527,
тел. 052/660-295; за асистенти – в отдел „Човешки
ресурси“, стая 129, тел. 052/660-264.
11028
69. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за: професор по 02.21.04 компютърни системи, комплекси и мрежи (компютърна
периферия); доценти по: 02.01.29 машини и съоръжения за леката промишленост – един; 05.02.18
икономика и у правление (т ъргови я) – един,
всички със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи: в
ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, ректорат
„Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/801511.
10985
23. – Община Берковица на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите,
че комисия, назначена от областния управител
на област Монтана със Заповед № РД 08-210 от
30.11.2010 г., е приела план на новообразуваните
имоти за местност Сарановец в землището на
гр. Берковица за имоти № 209.391, 209.264, 209.94,
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209.95, 209.96, 209.101, 209.110, 209.111, 209.389 и
209.390. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да прегледат плановете, които са изложени
в общинската администрация, Берковица, и да
напрвят писмени искания и възражения до кмета
на общината.
11155
20. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларни планове за трасета
на ел. кабели 20 kV и трасета на пътни връзки
за обслужване и захранване на ветрогенераторен
парк в ПИ 033003, 033017, 033023, 034003, 036005
в землището на с. Рудник и ПИ 057022, 057026,
058013, 067006, 068002, 069003 в землището на
с. Брястовец, който е изложен за разглеждане в
кметството на с. Рудник. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проектите до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10885
74. – Община Летница, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструктура, за трасе на ел. кабелно захранване на поземлен имот 43476.279.2, УПИ ІІ, кв.
279, м. Копака, гр. Летница, на обект „Фотоволтаичен парк“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
Общинската администрация – гр. Летница.
11176
74а. – Община Летница, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
техническа инфраструктура, за трасе на ел. кабелно захранване на поземлени имоти 43476.279.3,
43476.279.4, УПИ ІІІ и ІV, кв. 279, м. Копака,
гр. Летница, на обект „Фотоволтаичен парк“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до Общинската администрация – гр. Летница.
11177
74б. – Община Летница, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
техническа инфраструктура, за трасе на ел. кабелно захранване на поземлени имоти 43476.93.75,
43476.93.77, 43476.93.78, 43476.93.79, 43476.93.80 и
43476.93.81, УПИ І, ІІ, ІІІ и ІV, кв. 280, м. Копака,
гр. Летница, на обект „Фотоволтаичен парк“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до Общинската администрация – гр. Летница.
11178
12. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„ПУП – ПЗ на ПИ 000251, местност Юртет,
землище с. Заберново, община Малко Търново,
подобект: „Кабели 20 kV“. Трасето преминава
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през ПИ № 000251, ПИ 000343 и ПИ № 000164.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10987
9. – Община Монтана на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти на
земеделските земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4к ЗСПЗЗ на
отделните имоти, за които със съдебно решение
е отменена заповедта на областния управител на
област Монтана за одобряване на ПНИ на местността Парта в землището на гр. Монтана. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.
10887
48. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване
и план – ел. схема към него за поземлен имот
062001 в местност Кичук чал, землище на с. Синитево, община Пазарджик, с който се обособява
урегулиран поземлен имот І-1 за фотоволтаични
системи, а с ПЗ се предвижда малкоетажно, свободно стоящо застрояване с височина до 10 м.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация. Проектите
са изложени в стая 506, ет. 5 на общината.
52
33. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в
местността Гайдарица в землището на гр. Перник,
приети с протоколи № 3 от 15.11.2010 г. и № 4 от
2.12.2010 г. на комисията, назначена със Заповед
№ РД-475 от 9.11.2010 г. на областния управител
на област Перник, които са изложени в общината.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата ги документация до
кмета на общината. За справки: ет. 12, стая 12.
11157
2. – Областният управител на област с ад
министративен център Пловдив в изпълнение
на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ
във връзка с чл. 46а, ал. 1 ЗВ е издадено разрешение за строеж № РЗШ-01-3 от 21.12.2010 г. на
възложителя „В и К“ – ЕООД, Пловдив, с ЕИК
115010670, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Шести септември 252, да извърши
строително-монтажни работи съгласно одобрения
на 10.12.2010 г. работен инвестиционен проект
за обект: „Изграждане на хидравличен праг на
р. Въча в района на ПС „Перущица – нова 2“,
попадащ на териториите на община Перущица и
община Кричим, област Пловдив. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез областния управител на
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област с административен център Пловдив пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
10967
5. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: обслужващ път за УПИ 23.42, 23.43 и 23.44,
м. Ирезлика, по кадастралната карта на с. Желязно, община „Марица“, област Пловдив, който
е изложен в сградата на общината, стая 408, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица (собственици) могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10969
94. – Община Провадия, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за изграждане кабелна
линия 110 kV от подстанция 20/110 kV – захранване
на ПИ 000073, м. Мерата, землище с. Златина,
община Провадия, област Варна, по трасе: ПИ
№ 19, 26, 27, 38, 61, 62, 63, м. Шашкъните, 67, 609,
610, 30100 в землище гр. Провадия; ПИ № 59, 60,
63, 65, 60039, м. Чалъка в землище с. Златина, и
ПИ № 32 – м. Трапа, 118 – м. Алчака, 176 – м.
Люляката, 231 – м. Алчака, 233 – м. Алчака,
329 – м. Люляката, 331 – м. Люляката, в землище
с. Петров дол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по ПУП до Експертния съвет по устройство на
територията (ЕСУТ) при Община Провадия.
10966
1. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – план за регулация за поземлен имот
№ 476045 в местността Долна Слатина в землището на с. Лесичово, община Лесичово. Проектът се намира в сградата на община Лесичово,
дирекция „Специализирана администрация“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинската администрация, с. Лесичово.
11156
150. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за определяне трасе
на оптичен кабел, преминаващо през поземлен
имот № 132 – път ІІІ к лас, в землището на
с. Калугерово, и поземлен имот № 327 – път
ІІІ клас, в землището на с. Лесичово, община
Лесичово. Проектът се намира в сградата на
община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската
администрация, с. Лесичово.
10957
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Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Атанас Костадинов Друмев, живущ
в Свищов, ул. Цар Борис І № 46, на чл. 2, 3 и 4 от
Постановление на Министерския съвет № 19 от
19.05.1989 г. за приемане на Правилник за банките,
по което е образувано адм. д. № 15453/2010 г., по
описа на Върховния административен съд.
10915
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Радослав Димитров Симеонов на Решение № 1732-13 от 13 – 14.10.2009 г.
и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“, Варна, в частта по отношение на ПИ № 43. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за
конституирането им като ответници по адм. д.
№ 1811/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на обжалваното
решение на Общинския съвет – гр. Варна, както
и за присъединяване към подадената от Радослав
Димитров Симеонов жалба.
10979
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на т. 1 от Решение № 853 на Общинския съвет – гр. Русе, прието с протокол № 41
от 26.01.2006 г., с искане да се прогласи нищожността на т. 1 от решението, по което оспорване
е образувано адм. д. № 567/2010 по описа на Административен съд – Русе, 8 състав, насрочено за
11.02.2011 г. от 9 ч. Оспорваща страна по делото
е Валери Ганчев Даскалов от Русе.
10865
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 1315, прието с
протокол № 61 от 01.06.2007 г. на Общинския
съвет – гр. Русе, с искане да се прогласи нищожността на т. 1 от оспореното решение и
прогласяване нищожността на т. 2 от процесното
решение в частта относно думите „поставяне на
бариера“, по което оспорване е образувано адм.
дело № 568/2010 по описа на Административния
съд – Русе, ІІ състав, насрочено за 15.02.2011 г.
в 13,30 ч. Оспорваща страна по делото е Валери
Ганчев Даскалов от Русе.
11162
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. д. № 282/2010 по описа на съда
и по което предмет на оспорване е Решение № 975
от 12.08.2010 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, с което е одобрен проект за ПУП – план за
регулация на с. Ичера, община Сливен. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление до
Административния съд – Сливен, в едномесечен
срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването, за да бъдат
конституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа трите имена и
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адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния, посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмените доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересувано лице.
10977
Административният съд – Смолян, призовава Алина Къдринова Русенова с последен адрес
Хасково, ул. Чучулига 33, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.02.2011 г. в 13,30 ч. в
качеството на заинтересована страна по адм. д.
№ 338/2010, заведено от Мустафа Ахмедов Мусов
от гр. Хасково по ЗКИР. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
11163
Административният съд – Смолян, призовава
Снежана Къдринова Гаджева с последен адрес
Карлово, ул. Стражата 30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.02.2011 г. в 13,30 ч. в
качеството на заинтересована страна по адм. д.
№ 338/2010, заведено от Мустафа Ахмедов Мусов
от гр. Хасково по ЗКИР. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
11164
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица: Богданка
Кунчова Тодорова, Дианна Благолюбова Модева, „Бремер Парк“ – ЕООД, Даниела Божилова
Божилова-Барезова, Боряна Божилова, Етажна
собственост на ул. Жолио-Кюри 9, Кирил Георгиев
Йотов, Лилия Ангелова Йотова, Иванка Велинова
Максимова, Василка Спасова Симеонова, Юлия
Ненова Кирова, Галина Иванчева-Юрукова, Найда
Дечева Иванова, Димитър Михайлов Димитров,
Симеон Михайлов Димитров, Ангел Георгиев
Димитров, Тодор Иванов Тодоров, Етажна собственост на ул. Антон Павлович Чехов 9, бл. 88,
Етажна собственост на ул. Антон Павлович Чехов
9, бл. 89, че е образувано адм.д. № 386/2010 на II
АО, 30 състав, по жалба на Биляна Илиева Попова и Мадлен Николова Пенчева-Кирчева срещу
Решение № 241 от 16.04.2009 г. на СОС, с което е
одобрен план за регулация на м. Изток – Изток
част I и част II, и е одобрен план за застрояване
на м. Изток – Изток част I и част II (ДВ, бр. 65 от
2009 г.). Съдът съобщава, че всички други лица,
които имат правен интерес – имат права по отношение на посочените имоти, могат да поискат
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да бъдат конституирани по делото в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Делото е насрочено за 24.02.2011 г. от 10 ч.
10864
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. д. № 4275/2010 на ІІ
АО, 30 състав, по жалба на Смиляна Първанова
Маринова, Иван Борисов Митов и Даниел Иванов
Митов срещу Решение № 549 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет, в частта му относно
УПИ ІV-132, кв. 14, по плана на гр. София, м.
Младост 2. Съдът съобщава, че всички лица, които
имат правен интерес – имат права по отношение
на посочените имоти, могат да поискат да бъдат
конституирани по делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 27.01.2011 г. от 10,30 ч.
10980
Административният съд – София област, четвърти състав, призовава Първолета Младенова
Павлова с постоянен адрес гр. Божурище, ул.
Иглика 11А, и настоящ адрес Гърция, да се яви в
съда на 08.02.2011 г. в 9,30 ч. като заинтересована
страна по адм. дело № 871/2010, образувано по
искова молба на Павел Младенов Павлов от с. Хераково срещу Заповед № ТС-200 от 12.10.2010 г.
на кмета на община Божурище.
11161
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от кмета на Община Казанлък
на Решение № 383 от 4.02.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, с което е приет бюджетът
на Община Казанлък за 2010 г. По оспорването е
образувано производство по адм.д. № 81/2010 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 17.02.2011 г. от 14 ч.
10983
Районният съд – гр. Елин Пелин, призовава
Валери Йотов Савов с последен адрес с./гара
Елин Пелин, ул. Стефан Стефанов 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.02.2011 г.
в 11,30 ч. като ответник по гр. д. № 411/2007,
заведено от Генчо Славов Лазаров и Георгица
Йонова Белдева, по чл. 278 ГПК. Ответникът
да посочи съдебен адрес в Република България
за призоваване, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10859
Крумовградският районен съд призовава Нурсен Айдън, гражданка на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България и с неизвестен адрес в Република
Турция, да се яви в съда на 29.03.2011 г. в 10 ч.
като ответница по гр. д. № 182/2010, заведено от
Ерхан Раим Еюб от с. Морянци, община Крумовград, област Кърджали, по чл. 49, ал. 1 СК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
10914
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