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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 287
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република Бъл-

гария за 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 5 декември 2019 г.
Издаден в София на 16 декември 2019 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Данаил Кирилов

ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2020 г. по приходите, помощите и даренията, както 
следва: 

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 28 054 682,7

 1. Данъчни приходи 25 039 870,0

 1.1. Корпоративен данък 2 731 100,0

 1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юриди-
чески лица 84 000,0

 1.3. Данъци върху доходите на физически лица 4 358 470,0

 1.4. Данък върху добавената стойност 11 730 000,0

 1.5. Акцизи 5 695 200,0

 1.6. Данък върху застрахователните премии 44 800,0

 1.7. Мита и митнически такси 237 200,0

 1.8. Други данъци 159 100,0

 2. Неданъчни приходи 3 014 812,7

(2) Приема държавния бюджет за 2020 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и 
вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 II. РАЗХОДИ 14 356 374,3

 1. Текущи разходи 11 339 208,1

 в т.ч.  

 1.1. Персонал 5 783 150,0

 1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 079 977,9

 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 980 140,6

 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 98 152,3

 1.2.3. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 1 685,0

 1.3. Лихви 621 640,8

 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 383 293,2

 2. Капиталови разходи 2 888 353,1

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 466 493,8

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
2.2. Капиталови трансфери 421 859,3
3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 28 480,0
5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 100,0
5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия 80 000,0
5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО 12 238 541,5
1.  Предоставени трансфери за: 12 257 473,7
 в т.ч.  
1.1. Общините 4 202 545,5
1.2. Държавното обществено осигуряване 4 312 531,4
1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 616 999,5
 в т.ч.  
1.3.1.  – от Министерството на здравеопазването 83 400,0
1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 881 419,3
1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 265 650,9
2.  Получени трансфери от: 18 932,2
 в т.ч.  
2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
2.1.1. – за Министерството на труда и социалната политика 4 000,0
2.1.2. – за Министерството на транспорта, информационните технологии и съоб-

щенията 250,0
2.1.3. – за Министерството на здравеопазването 3 150,0
2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 5 532,2
IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 397 382,3

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) 62 384,6
(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по дър-

жавния бюджет за 2020 г., както следва: 

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -62 384,6
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 116 000,0

1. Неданъчни приходи 116 000,0

1.1. Съдебни такси 100 000,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 2 148,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 8 842,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

1.4. Други приходи 5 010,0

II. РАЗХОДИ 771 317,0

1. Текущи разходи 746 347,0

2. Капиталови разходи 24 370,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 24 370,0

3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 655 317,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 655 317,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2020 г., както следва: 

Органи на съдебната власт Сума
(хил. лв.)

1 2

Висш съдебен съвет 49 575,3

Върховен касационен съд 21 815,2

Върховен административен съд 19 471,4

Прокуратура на Република България 289 095,7

Съдилища на Република България 378 277,8

Национален институт на правосъдието 3 971,2

Инспекторат към Висшия съдебен съвет 8 510,4

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0

Всичко: 771 317,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от органите на съдебната власт, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 118 700,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 96 256,5

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задъл-
жения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.

(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от пред-
ходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че 
не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.

(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда 
на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнител-
ните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната 
агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите 
от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган 
на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната 
агенция за приходите.

(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2020 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския 
съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите 
на съдебната власт.
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Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2020 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 500,0
1. Неданъчни приходи 1 500,0
1.1. Държавни такси 341,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 1 349,0
1.3. Други приходи -190,0
II. РАЗХОДИ 80 752,2
1. Текущи разходи 68 940,1
2. Капиталови разходи 11 312,1
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 312,1
3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 79 252,2
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 79 252,2
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както 
следва: 

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2
1. Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“ 48 809,9
  в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0
2. Функционална област „Осигуряващи дейности“ 30 316,9
3. Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет) 1 110,0
4. Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет) 515,4

 Всичко: 80 752,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Народното събрание, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 46 069,1
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 32 419,1
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите за-

дължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2020 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на 

Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области 
по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.

(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните 
представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда 
на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на 
средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения 
сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите 
по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното 
взаимоотношение с централния бюджет.

(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните 
представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда 
на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на 
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средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения 
сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите 
по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неот-
ложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.

(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва 
текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за 
тях осигурителни вноски и/или за други разходи.

(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2020 г. председателят на Народното събрание представя в 
Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените го-
дишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната 
бюджетна класификация.

Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2020 г., както следва: 

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,0

1. Неданъчни приходи 40,0

1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0

II. РАЗХОДИ 19 941,8

1. Текущи разходи 19 017,8

 в т.ч.  

1.1. Персонал 17 069,8

2. Капиталови разходи 924,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 924,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 19 901,8

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 19 901,8

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Сметната палата, както следва:

№ Показатели Сума
( хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 2 872,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 2 872,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0

II. РАЗХОДИ 8 126,5

1. Текущи разходи 7 926,5

 в т.ч.  

1.1. Персонал 5 494,5

2. Капиталови разходи 200,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 8 126,5

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 8 126,5
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на 
президента на Република България“ 8 126,5

 Всичко: 8 126,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Администрацията на президента, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 2 600,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 2 600,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 12 980,1

1. Неданъчни приходи 12 980,1

1.1. Държавни такси 602,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 7 968,0

1.3. Други приходи 4 410,1

II. РАЗХОДИ 118 730,2

1. Текущи разходи 114 424,0

 в т.ч.  

1.1. Персонал 54 636,6

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 33 340,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с несто-
панска цел 33 340,0

1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 550,0

2. Капиталови разходи 4 306,2

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 306,2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 105 750,1

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 107 322,1

2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -1 572,0

2.1.  Предоставени трансфери (-) -1 572,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:
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№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министер-
ския съвет“ 12 931,1

 2. Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 467,0

 3. Политика в областта на осъществяването на държавните функции на терито-
рията на областите в България 29 063,4

 4. Политика в областта на правото на вероизповедание 33 587,2

 5. Политика в областта на архивното дело 7 776,8

 6. Бюджетна програма „Администрация“ 11 273,7

 7. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 23 631,0

 7.1. Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ 14 189,7

 7.2. Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ 9 441,3

 Всичко: 118 730,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерския съвет, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 62 175,9

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 62 894,4

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани 
по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

№ Наименование Сума
(хил. лв.)

 1. За източноправославното вероизповедание – на Българската православна 
църква – Българска патриаршия 26 000,0

 2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание в Ре-
публика България – Главно мюфтийство 5 770,0

 3. За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на 
Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската 
източноправославна епархия в Западна и Средна Европа 650,0

 4. За Българските православни църковни общини в чужбина 550,0

 5. За Католическата църква в България 70,0

 6. За протестантските вероизповедания в България 160,0

 7. За Религиозната общност на евреите в България 70,0

 8. За Арменската Апостолическа православна света църква 70,0

 Всичко: 33 340,0
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0

II. РАЗХОДИ 3 608,7

1. Текущи разходи 3 508,7

 в т.ч.  

1.1. Персонал 3 208,7
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

2. Капиталови разходи 100,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 100,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 3 608,7

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 608,7

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Върховенство на Конституцията“ 3 608,7

 Всичко: 3 608,7
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Конституционния съд, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 397,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 400,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0

II. РАЗХОДИ 3 363,9

1. Текущи разходи 3 312,9

 в т.ч.  

1.1. Персонал 2 252,9

2. Капиталови разходи 51,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 51,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 3 363,9

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 363,9

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Защита правата на гражданите“ 3 363,9

 Всичко: 3 363,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Омбудсмана, както следва:
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 1 109,1

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 1 109,1

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 121 580,0
1. Неданъчни приходи 121 580,0
1.1. Държавни такси 122 125,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 754,6
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 174,0
1.4. Други приходи -3 473,6
II. РАЗХОДИ 584 209,1
1. Текущи разходи 547 658,1
 в т.ч.  
1.1. Персонал 344 112,1
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 685,0
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 1 685,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 500,0
2. Капиталови разходи 36 551,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 36 551,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 462 629,1
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 459 248,4
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 3 532,2
2.1.  Получени трансфери (+) 5 532,2
2.1.1. – от Националната здравноосигурителна каса 5 532,2
2.2.  Предоставени трансфери (-) -2 000,0
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -151,5

3.1.  Предоставени трансфери (-) -151,5

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 123 793,6

 2. Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 369 453,3

 3. Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови 
измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 52 364,7

 4. Политика в областта на управлението на дълга 3 296,9

 5. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 279,8

 5.1. Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ 279,8

 6. Бюджетна програма „Администрация“ 35 020,8

 Всичко: 584 209,1
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на финансите, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 257 900,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 238 500,0

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 56 789,0

1. Неданъчни приходи 56 789,0

1.1. Държавни такси 44 753,8

1.2. Приходи и доходи от собственост 7 845,2

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0

1.4. Други приходи 3 940,0

II. РАЗХОДИ 141 246,5

1. Текущи разходи 127 043,5

 в т.ч.  

1.1. Персонал 28 775,3

2. Капиталови разходи 8 203,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 203,0

3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 6 000,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 84 457,5

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 84 457,5

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 119 546,4

 2. Политика в областта на публичната дипломация 940,1

 3. Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 20 760,0

 Всичко: 141 246,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на външните работи, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 111 660,6

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 111 660,6
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(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ 
за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат 
разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват 
за администриране на помощта. При предоставяне на помощта за развитие през 2020 г. не по-
малко от 10 на сто от средствата следва да бъдат разходвани за изпращане на експерти и за 
споделяне на знания и опит.

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 44 000,0
1. Неданъчни приходи 44 000,0
1.1. Държавни такси 50,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 29 320,0
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 300,0
1.4. Други приходи 14 330,0
II. РАЗХОДИ 1 514 065,2
1. Текущи разходи 1 367 769,2
 в т.ч.  
1.1. Персонал 1 095 514,5
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 3 190,0
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 2 928,0
1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 262,0
 в т.ч.  
1.2.2.1. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 115,0
2. Капиталови разходи 146 296,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 146 296,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 470 065,2
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 501 546,2
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -31 481,0
2.1.  Предоставени трансфери (-) -31 481,0
2.1.1. – за държавните висши училища -31 481,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Политика в областта на отбранителните способности 1 423 636,6
 2. Политика в областта на съюзната и международната сигурност 90 428,6
 Всичко: 1 514 065,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на отбраната, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 331 642,8
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 411 782,8
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши 

училища, както следва:
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№ Наименование Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 8 386,0

 2. Национален военен университет „Васил Левски“ 13 499,0

 3. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 6 596,0

 4. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 3 000,0

 Всичко: 31 481,0
(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на 

Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка 
с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат 
да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза 
на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за 
последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на 
държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската на-
родна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 225 000,0
1. Неданъчни приходи 225 000,0
1.1. Държавни такси 120 564,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 40 500,0
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 77 000,0
1.4. Други приходи -13 064,0
II. РАЗХОДИ 1 669 575,5
1. Текущи разходи 1 654 628,5
 в т.ч.  
1.1. Персонал 1 531 438,5
2. Капиталови разходи 14 947,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 14 947,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 444 575,5
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 484 575,5
2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -40 000,0

2.1.  Предоставени трансфери (-) -40 000,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на 

обществения ред 967 441,2
 2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните 

процеси 234 228,2
 3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението 

при извънредни ситуации 282 743,0
 4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Минис-

терството на вътрешните работи 185 163,1

 Всичко: 1 669 575,5
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 172 800,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 131 701,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 61 500,0

1. Неданъчни приходи 61 500,0

1.1. Държавни такси 61 264,0

1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 36,0

1.3. Други приходи 200,0

II. РАЗХОДИ 299 194,4

1. Текущи разходи 287 610,9

 в т.ч.  

1.1. Персонал 222 094,2

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 690,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-
ска цел 690,0

2. Капиталови разходи 11 583,5

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 583,5

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 237 694,4

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 237 694,4

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на правосъдието 103 936,7

 2. Политика в областта на изпълнение на наказанията 185 047,4

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 10 210,3

 Всичко: 299 194,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 83 286,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 75 660,0
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(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на числеността на 
персонала на Министерството на правосъдието с 6 щатни бройки за обезпечаване изпълнението 
на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за 
несъстоятелност и стабилизация в България (приета с решението по т. 27 от Протокол № 25 от 
заседанието на МС, проведено на 29 юни 2019 г.) и на Главна дирекция „Охрана“ с 45 щатни 
бройки за обезпечаване изпълнението на възложените є функции със Закона за признаване, 
изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или 
на мерки, включващи лишаване от свобода, като разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администра-
цията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. 
и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат.

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г., 
както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 000,0

1. Неданъчни приходи 26 000,0

1.1. Държавни такси 21 550,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 50,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 6 000,0

1.4. Други приходи -1 600,0

II. РАЗХОДИ 1 490 368,1

1. Текущи разходи 1 488 248,1

 в т.ч.  

1.1. Персонал 125 188,1

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 14 784,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 10 080,0

1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-
ска цел 4 704,0

 в т.ч.  

1.2.2.1. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617,0

1.2.2.2. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246,0

1.2.2.3. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628,0

1.2.2.4. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185,0

1.2.2.5. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните 
кооперации“ 416,0

1.2.2.6. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98,0

1.2.2.7. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324,0

1.2.2.8. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353,0

1.2.2.9. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80,0

1.2.2.10. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168,0

1.2.2.11. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0

1.2.2.12. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 250,0

1.2.2.13. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52,0

1.2.2.14. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46,0

1.2.2.15. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52,0

1.2.2.16. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206,0

1.2.2.17. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45,0

1.2.2.18. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200,0



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  17   

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

1 2

1.2.2.19. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в 
България“ 99,0

1.2.2.20. Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ 45,0
1.2.2.21. Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ 52,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 326 338,0
2. Капиталови разходи 2 120,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 120,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 464 368,1
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 460 368,1
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 4 000,0
2.1.  Получени трансфери (+) 4 000,0
2.1.1. – от Държавното обществено осигуряване 4 000,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2
1. Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници 

и трудовата миграция 108 890,0
2. Политика в областта на трудовите отношения 15 873,1
3. Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на 

жените и мъжете 201 339,8
4. Политика в областта на хората с увреждания 572 670,7
5. Политика в областта на социалното включване 581 213,7
6. Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и соци-

алните инвестиции 1 052,4
7. Бюджетна програма „Администрация“ 9 328,4

 Всичко: 1 490 368,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 1 364 237,9
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 1 364 620,7
Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 37 500,0
1. Неданъчни приходи 37 500,0
1.1. Държавни такси 29 260,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 6 400,0
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
1.4. Други приходи -160,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
II. РАЗХОДИ 662 051,9
1. Текущи разходи 640 096,5
 в т.ч.  
1.1. Персонал 282 043,1
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 173 337,4
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 168 637,4
1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

ска цел 4 700,0
 в т.ч.  
1.2.2.1. Български червен кръст 4 700,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 20 800,0
2. Капиталови разходи 21 955,4
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 700,0
2.2. Капиталови трансфери 11 255,4
 в т.ч.  
2.2.1. Български червен кръст 1 000,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 668 051,9
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 748 301,9
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -80 250,0
2.1.  Получени трансфери (+) 3 150,0
2.1.1. – от Държавното обществено осигуряване 3 150,0
2.1.  Предоставени трансфери (-) -83 400,0
2.1.1. – за Националната здравноосигурителна каса -83 400,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 43 500,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -43 500,0
1. Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) -43 500,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на обществено-

то здраве 104 155,3
 2. Политика в областта на диагностиката и лечението 494 042,0
 3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 35 313,6
 4. Бюджетна програма „Администрация“ 28 541,0

 Всичко: 662 051,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 428 923,9
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 377 981,9
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(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински 
лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със 
смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен 
фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2020 г. на 
медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за въз-
становяване на предоставените средства на месечни вноски.

(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизраз-
ходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2020 г. постъпления по 
Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“. 

Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г., както 
следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 14 855,0
1. Неданъчни приходи 14 855,0
1.1. Държавни такси 875,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 13 703,7
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0
1.4. Други приходи 236,3
II. РАЗХОДИ 750 277,4
1. Текущи разходи 725 879,2
 в т.ч.  
1.1. Персонал 430 486,6
1.1.1.  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 38 709,1
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 7 354,1
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 7 254,1
1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

ска цел 100,0
 в т.ч.  
1.2.2.1. Македонски научен институт 100,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 16,0
2. Капиталови разходи 11 598,2
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 598,2
3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 12 800,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 737 422,4
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 345 370,3
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -602 947,9
2.1.  Получени трансфери (+) 1 875,0
2.2.  Предоставени трансфери (-) -604 822,9
2.2.1. в т.ч. за Българската академия на науките -105 611,0
2.2.2.           за държавните висши училища -499 211,9
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -5 000,0
3.1.  Предоставени трансфери (-) -5 000,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 000,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -2 000,0
1. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държа-

вен дълг (нето) -2 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно 
и училищно образование. Учене през целия живот 650 177,9
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№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и раз-
витие на научния потенциал 93 408,6

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 6 690,9

 Всичко: 750 277,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 312 030,4

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 318 153,3

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за 
Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

№ Наименование Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Българска академия на науките 105 611,0
 2. Технически университет – София 54 552,2
 3. Технически университет – Варна 11 469,0
 4. Технически университет – Габрово 6 266,9
 5. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 15 130,8
 6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 7 051,5
 7. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 6 982,3
 8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 5 409,1
 9. Лесотехнически университет – София 8 908,1
 10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 17 578,5
 11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 5 036,4
 12. Университет за национално и световно стопанство – София 23 962,5
 13. Икономически университет – Варна 10 144,6
 14. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 4 319,1
 15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 73 565,5
 16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 13 369,0
 17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 26 393,5
 18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 16 941,4
 19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 8 959,3
 20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 17 822,2
 21. Аграрен университет – Пловдив 9 188,0
 22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диа-

мандиев“ – Пловдив 3 408,8
 23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – 

София 5 079,1
 24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 5 223,5
 25. Национална художествена академия – София 6 403,2
 26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 4 335,1
 27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 2 160,3
 28. Медицински университет – София 39 055,7
 29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 28 133,5
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№ Наименование Сума
(хил. лв.)

 1 2
 30. Медицински университет – Пловдив 22 853,8
 31. Медицински университет – Плевен 11 508,9
 32. Тракийски университет – Стара Загора 23 702,3
 33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 3 080,0
 34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 1 217,8

 Всичко: 604 822,9
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 33 000,0
1. Неданъчни приходи 33 000,0
1.1. Държавни такси 500,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 33 300,0
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 100,0
1.4. Други приходи -900,0
II. РАЗХОДИ 217 050,5
1. Текущи разходи 208 850,3
 в т.ч.  
1.1. Персонал 136 664,9
1.1.1.  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 6 317,4
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 17 978,0
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 15 850,0
1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 2 128,0
 в т.ч.  
1.2.2.1. Национален дарителски фонд „13 века България“ 226,0
1.2.2.2. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство 

в Югоизточна Европа 412,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 243,6
2. Капиталови разходи 8 200,2
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 200,2
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 184 050,5
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 184 050,5
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно 
наследство 22 884,3

 2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство 
в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование 188 901,3

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 5 264,9

 Всичко: 217 050,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на културата, както следва:
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 79 938,4

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 79 938,4

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г., както 
следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 42 068,7
1. Неданъчни приходи 42 068,7
1.1. Държавни такси 41 100,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 565,0
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 950,0
1.4. Други приходи -546,3
II. РАЗХОДИ 55 965,0
1. Текущи разходи 52 115,0
 в т.ч.  
1.1. Персонал 34 956,2
1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 70,0
2. Капиталови разходи 3 850,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 850,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 13 896,3
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 69 946,3
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -56 050,0
2.1.  Получени трансфери (+) 6 000,0
2.1.1. – от Предприятието за управление на дейностите по опазване на окол-

ната среда 6 000,0
2.2.  Предоставени трансфери (-) -62 050,0
2.2.1. в т.ч. за Българската академия на науките -675,0
2.2.2. за Предприятието за управление на дейностите по опазване на окол-

ната среда -59 500,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на окол-
ната среда 26 893,4

 2. Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната 
среда и информационна обезпеченост 10 266,9

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 18 804,7

 Всичко: 55 965,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 27 135,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 20 371,4

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г., както следва:
№ Показатели Сума

(хил. лв.)
 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 27 074,8

1. Неданъчни приходи 27 074,8

1.1. Държавни такси 18 815,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 6 728,8

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 3 173,0

1.4. Други приходи -1 642,0

II. РАЗХОДИ 95 291,3

1. Текущи разходи 94 097,1

 в т.ч.  

1.1. Персонал 40 292,2

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 26 430,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 24 630,0

1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-
ска цел 1 800,0

 в т.ч.  

1.2.2.1. Български институт за стандартизация 1 730,0

2. Капиталови разходи 1 194,2

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 194,2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 68 216,5

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 90 695,6

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -22 398,8

2.1.  Предоставени трансфери (-) -22 398,8

2.1.1. – за Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ -22 398,8

3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -80,3

3.1.  Предоставени трансфери (-) -80,3

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкуренто-
способност 69 479,5

 2. Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество 17 350,8

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 8 461,0

 Всичко: 95 291,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на икономиката, както следва:
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 56 187,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 54 187,5

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 151 418,0

1. Неданъчни приходи 151 418,0

1.1. Държавни такси 2 642,0

1.2. Приходи и доходи от собственост  

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 300,0

1.4. Други приходи 144 476,0

II. РАЗХОДИ 81 572,5

1. Текущи разходи 52 890,4

 в т.ч.  

1.1. Персонал 7 886,5

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 42 450,1

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 42 450,1

2. Капиталови разходи 28 682,1

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0

2.2. Капиталови трансфери 27 882,1

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 0,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 69 845,5

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -69 845,5

 в т.ч.  

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -69 725,5
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 76 918,2

 2. Бюджетна програма „Администрация“ 4 654,3

 Всичко: 81 572,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 73 421,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 73 421,0
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(4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 21 302,9 хил. лв. по Наредбата 
за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 
2013 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.), които не могат да бъдат разход-
вани за други цели.

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 9 984,3

1. Неданъчни приходи 9 984,3

1.1. Държавни такси 2 621,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 4 571,2

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 340,0

1.4. Други приходи 2 452,1

II. РАЗХОДИ 19 648,5

1. Текущи разходи 19 615,5

 в т.ч.  

1.1. Персонал 3 253,2

2. Капиталови разходи 33,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 33,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 9 664,2

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 9 664,2

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 16 922,5

 2. Бюджетна програма „Администрация“ 2 726,0

 Всичко: 19 648,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на туризма, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 17 700,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 16 365,3

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 363 332,2
1. Неданъчни приходи 363 332,2
1.1. Държавни такси 358 886,9
1.2. Приходи и доходи от собственост 1 650,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 325,3
1.4. Други приходи 1 470,0
II. РАЗХОДИ 438 682,3
1. Текущи разходи 295 585,1
 в т.ч.  
1.1. Персонал 72 361,7
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 540,0
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

ска цел 540,0
2. Капиталови разходи 143 097,2
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 143 097,2
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 75 350,1
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 97 105,4
2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -21 755,3

2.1.  Предоставени трансфери (-) -21 755,3

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно из-

ползване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на 
растеж и подобряване качеството на жизнената среда 5 548,0

 2. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфра-
структура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрира-
ното управление на водните ресурси и геозащита 384 929,6

 3. Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвър-
шенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, 
подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и 
на строителните продукти 31 238,9

 4. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 4 038,0
 4.1. Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, 

държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и раз-
витие на публично-частното партньорство и концесионирането“ 892,0

 4.2. Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслуж-
ване на населението“ 3 146,0

 5. Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ 12 927,8

 Всичко: 438 682,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройство-
то, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 424 485,6

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 364 485,6
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(4) Размерът на показателите по ал. 3, т. 2 може да бъде увеличен във връзка с изпълнението 
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, 
както и във връзка с изпълнението на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2018 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ (ДВ, бр. 105 от 2018 г.).

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г., 
както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 149 386,0
1. Неданъчни приходи 149 386,0
1.1. Държавни такси 72 000,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 62 386,0
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
1.4. Други приходи 13 000,0
II. РАЗХОДИ 203 620,9
1. Текущи разходи 197 863,9
 в т.ч.  
1.1. Персонал 128 106,8
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 19 000,0
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 19 000,0
2. Капиталови разходи 5 757,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 5 757,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 54 234,9
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 93 770,5
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -27 985,7
2.1.  Предоставени трансфери (-) -27 985,7
2.1.1. – за Селскостопанската академия -27 985,7
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -11 549,9
3.1.  Предоставени трансфери (-) -11 549,9
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на земеделието и селските райони 151 401,8

 2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 5 848,9

 3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 28 264,3

 4. Бюджетна програма „Администрация“ 18 105,9

 Всичко: 203 620,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 77 000,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 73 849,6
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(4) Утвърждава средства в размер на 19 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за 
защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“– ЕАД, които 
са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

(5) Утвърждава средства в размер на 1 927,8 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дей-
ността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земе-
делски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани 
за други цели.

Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 56 287,4

1. Неданъчни приходи 56 287,4

1.1. Държавни такси 25 017,4

1.2. Приходи и доходи от собственост 807,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 169,0

1.4. Други приходи 26 294,0

II. РАЗХОДИ 282 885,3

1. Текущи разходи 272 227,3

 в т.ч.  

1.1. Персонал 37 569,1

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 207 781,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 207 781,0

1.2.1.1.  – за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД 175 000,0

1.2.1.2.  – за „Български пощи“ – ЕАД 32 781,0

2. Капиталови разходи 10 658,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 658,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 56 923,9

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 25 545,1

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 56 010,7

2.1.  Получени трансфери (+) 56 010,7

2.1.1. в т.ч. от Държавното обществено осигуряване 250,0

3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -24 631,9

3.1.  Предоставени трансфери (-) -24 631,9

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) -169 674,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 169 674,0

1. Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 169 674,0

1.1. Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 169 674,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на транспорта 228 017,8

 2. Политика в областта на съобщенията и информационните технологии 33 913,5

 3. Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психоло-
гическа експертиза“ 20 954,0

 Всичко: 282 885,3
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 247 323,8
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 244 810,8
(4) Утвърждава целеви средства за Националния борд за разследване на произшествия във 

въздушния, водния и железопътния транспорт общо в размер на 652,7 хил. лв., от тях за пер-
сонал 316,0 хил. лв. и за издръжка 336,7 хил. лв., които са в рамките на разходите по ал. 1 и 
не могат да бъдат разходвани за други цели. Средствата се разпределят по отделните видове 
транспорт, както следва:

1. въздушен транспорт – общо в размер на 320,4 хил. лв., от тях персонал 140,4 хил. лв. и 
издръжка 180,0 хил. лв.;

2. воден транспорт – общо в размер на 160,5 хил. лв., от тях персонал 87,8 хил. лв. и издръж-
ка 72,7 хил. лв.;

3. железопътен транспорт – общо в размер на 171,8 хил. лв., от тях персонал 87,8 хил. лв. и 
издръжка 84,0 хил. лв.

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 700,0
1. Неданъчни приходи 26 700,0
1.1. Приходи и доходи от собственост 26 893,0
1.2. Други приходи -193,0
II. РАЗХОДИ 82 260,0
1. Текущи разходи 80 410,0
 в т.ч.  
1.1. Персонал 15 011,1
1.1.1.  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 5 038,1
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 50 068,3
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 180,0
1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан-

ска цел 49 888,3
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 10 160,6
2. Капиталови разходи 1 850,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 150,0
2.2. Капиталови трансфери 700,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 55 560,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 53 748,3
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 2 000,0
2.1.  Получени трансфери (+) 2 000,0
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -188,3

3.1.  Предоставени трансфери (-) -188,3

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:
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№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 18 866,5

 2. Политика в областта на спорта за високи постижения 53 905,6

 3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във 
вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 3 629,4

 4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни 
практики за спорта 425,6

 5. Политика в областта на младите хора 3 408,2

 6. Бюджетна програма „Администрация“ 2 024,7

 Всичко: 82 260,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 60 018,4

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 59 968,4

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2020 г., 
както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 200,0

1. Неданъчни приходи 200,0

1.1. Приходи и доходи от собственост 33,6

1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 166,4

II. РАЗХОДИ 125 861,6

1. Текущи разходи 119 061,6

 в т.ч.  

1.1. Персонал 111 894,1

2. Капиталови разходи 6 800,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 6 800,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 125 661,6

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 127 904,2

2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -2 242,6

2.1.  Предоставени трансфери (-) -2 242,6

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума 
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на защитата на националната сигурност 125 861,6

 Всичко: 125 861,6
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 13 559,3
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 13 633,1
Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
II. РАЗХОДИ 4 056,5
1. Текущи разходи 3 976,5
 в т.ч.  
1.1. Персонал 2 920,5
2. Капиталови разходи 80,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 80,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 4 056,5
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 056,5
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия“ 4 056,5
 Всичко: 4 056,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 1 100,0
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 1 100,0
Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2020 г., както 

следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
II. РАЗХОДИ 2 969,4
1. Текущи разходи 2 769,4
 в т.ч.  
1.1. Персонал 2 039,4
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
2. Капиталови разходи 200,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 2 969,4
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 969,4
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Функционална област „Противодействие и защита на гражданите от дискри-

минация“ 2 969,4

 Всичко: 2 969,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 904,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 909,0

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 300,0

1. Неданъчни приходи 300,0

1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 300,0

II. РАЗХОДИ 3 013,6

1. Текущи разходи 2 793,6

 в т.ч.  

1.1. Персонал 2 069,6

2. Капиталови разходи 220,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 220,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 2 713,6

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 713,6

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Защита на личните данни на физическите лица“ 3 013,6

 Всичко: 3 013,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 922,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 926,5

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,0

1. Неданъчни приходи 40,0

1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0

II. РАЗХОДИ 21 856,7

1. Текущи разходи 20 136,7

 в т.ч.  

1.1. Персонал 15 440,0

2. Капиталови разходи 1 720,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 720,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 21 816,7

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 21 816,7

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Осъществяване на превенция и противодействие на ко-
рупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични 
длъжности“ 21 856,7

 Всичко: 21 856,7
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 7 817,3

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 6 296,7

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 300,0

1. Неданъчни приходи 300,0

1.1. Приходи и доходи от собственост 300,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

II. РАЗХОДИ 44 004,6

1. Текущи разходи 43 704,6

 в т.ч.  

1.1. Персонал 38 748,6

2. Капиталови разходи 300,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 300,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 43 704,6

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 43 704,6

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и 

обекти и предоставяне на специализиран транспорт“ 44 004,6

 Всичко: 44 004,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Националната служба за охрана, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 4 718,9
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 5 100,0
Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
II. РАЗХОДИ 55 951,0
1. Текущи разходи 39 156,0
2. Капиталови разходи 16 795,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 16 795,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 55 951,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 55 951,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на дър-
жавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел 
защита на националната сигурност и интересите на Република България 55 951,0

 Всичко: 55 951,0
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Разузнаване“, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 27 582,0
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 27 527,0
Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 950,0
1. Неданъчни приходи 950,0
1.1. Приходи и доходи от собственост 950,0
II. РАЗХОДИ 25 447,2
1. Текущи разходи 21 623,2
 в т.ч.  
1.1. Персонал 18 107,7
2. Капиталови разходи 3 824,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 824,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 24 497,2
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 24 997,2
2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -500,0
2.1.  Предоставени трансфери (-) -500,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна ин-

формация за състоянието на Република България“ 25 447,2

 Всичко: 25 447,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Националния статистически институт, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 7 237,1
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 7 207,5
Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 6 000,0

1. Неданъчни приходи 6 000,0

1.1. Държавни такси 4 000,0

1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

II. РАЗХОДИ 5 391,8

1. Текущи разходи 5 191,8

 в т.ч.  

1.1. Персонал 4 435,3

2. Капиталови разходи 200,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 0,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 608,2

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -608,2

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -608,2
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Защита на конкуренцията и контрол на законосъобраз-
ността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне 
на концесии“ 5 391,8

 Всичко: 5 391,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 1 012,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 946,5

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г., както 
следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 70 488,0
1. Неданъчни приходи 70 488,0
1.1. Държавни такси 70 238,0
1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0
II. РАЗХОДИ 14 727,3
1. Текущи разходи 10 084,7
 в т.ч.  
1.1. Персонал 7 084,8
2. Капиталови разходи 4 642,6
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 642,6
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) -55 760,7
1. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -55 760,7
1.1.  Предоставени трансфери (-) -55 760,7
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
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(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“ 14 727,3

 Всичко: 14 727,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 7 592,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 7 592,5

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 200,0

1. Неданъчни приходи 1 200,0

1.1. Държавни такси 1 200,0

II. РАЗХОДИ 1 792,7

1. Текущи разходи 1 712,7

 в т.ч.  

1.1. Персонал 1 352,3

2. Капиталови разходи 80,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 80,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 592,7

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 592,7

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Регулиране на радио и телевизионния пазар“ 1 792,7

 Всичко: 1 792,7
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Съвета за електронни медии, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 434,4

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 434,4

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г., както 
следва:
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 10 705,0

1. Неданъчни приходи 10 705,0

1.1. Държавни такси 10 515,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 9,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 181,0

II. РАЗХОДИ 9 331,9

1. Текущи разходи 8 555,9

 в т.ч.  

1.1. Персонал 7 215,3

2. Капиталови разходи 776,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 776,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) -131,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -131,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 242,1

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -1 242,1

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -1 242,1
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“ 9 331,9

 Всичко: 9 331,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 2 076,6

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 2 076,6

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 8 603,8

1. Неданъчни приходи 8 603,8

1.1. Държавни такси 8 553,8

1.2. Други приходи 50,0

II. РАЗХОДИ 7 145,6

1. Текущи разходи 6 831,6

 в т.ч.  

1.1. Персонал 3 402,0

2. Капиталови разходи 314,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 314,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 0,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 458,2

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -1 458,2

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -1 458,2
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Регулация на ядрената безопасност и радиационната 
защита на Република България“ 7 145,6

 Всичко: 7 145,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 3 883,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 3 723,6

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 
2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0

II. РАЗХОДИ 10 759,3

1. Текущи разходи 9 959,3

 в т.ч.  

1.1. Персонал 7 884,4

2. Капиталови разходи 800,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 10 759,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 10 759,3

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Защита на класифицираната информация“ 10 759,3

 Всичко: 10 759,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както 
следва:
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 2 279,2

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 2 574,9

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 2 050,0

1. Неданъчни приходи 2 050,0

1.1. Държавни такси 40,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 310,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 700,0

II. РАЗХОДИ 92 752,1

1. Текущи разходи 22 122,3

 в т.ч.  

1.1. Персонал 9 521,3

2. Капиталови разходи 51 396,7

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 51 396,7

3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 90 702,1

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 90 702,1

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и за-
дължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.: 92 752,1

 1.1. Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“ 72 697,5

 1.2. Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопро-
дукти и целеви запаси от нефтопродукти“ 20 054,6

 Всичко: 92 752,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 109 847,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 82 720,8
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Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 21 360,0

1. Неданъчни приходи 21 360,0

1.1. Държавни такси 18 360,0

1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 3 000,0

II. РАЗХОДИ 18 360,0

1. Текущи разходи 17 095,4

 в т.ч.  

1.1. Персонал 11 981,2

2. Капиталови разходи 1 264,6

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 264,6

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) -3 000,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -3 000,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Функционална област „Регулация и надзор на небанковия финансов сектор“ 18 360,0

 Всичко: 18 360,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 5 900,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 6 332,8

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0

II. РАЗХОДИ 1 868,6

1. Текущи разходи 1 861,6

 в т.ч.  

1.1. Персонал 1 434,1

2. Капиталови разходи 7,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 868,6

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 868,6
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Функционална област „Осъществяване на публичен надзор над регистрирани-

те одитори“ 1 868,6
 Всичко: 1 868,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, 
както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 433,6
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 431,8
Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
II. РАЗХОДИ 5 373,0
1. Текущи разходи 5 173,0
 в т.ч.  
1.1. Персонал 4 180,0
2. Капиталови разходи 200,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 5 373,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 5 373,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, 

честни и свободни избори и национални референдуми“ 5 373,0
 Всичко: 5 373,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 1 200,0
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 1 192,0
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Чл. 44. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 4 000,0
1. Неданъчни приходи 4 000,0
1.1. Приходи и доходи от собственост 3 246,7
1.2. Други приходи 753,3
II. РАЗХОДИ 366 833,0
1. Текущи разходи 356 811,2
 в т.ч.  
1.1. Персонал 40 458,2
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 300 350,0
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 300 350,0
2. Капиталови разходи 10 021,8
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 000,0
2.2. Капиталови трансфери 2 021,8
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 402 833,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 402 833,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 40 000,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -40 000,0
1. Предоставени кредити (нето) -40 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на 

земеделието и селските райони 333 732,4
 2. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на 

рибарството и аквакултурите 357,8
 3. Бюджетна програма „Администрация“ 32 742,8
 Всичко: 366 833,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 327 374,8
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 325 374,8
Чл. 45. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнава-

телни средства за 2020 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 1 584,2
1. Текущи разходи 1 491,2
 в т.ч.  
1.1. Персонал 1 094,2
2. Капиталови разходи 93,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 93,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 584,2
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 584,2
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

№ Наименование на функционалната област Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилага-

не и използване на специални разузнавателни средства“ 1 584,2
 Всичко: 1 584,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни 
средства, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. 496,0
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. 475,0
Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2020 г., както 

следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 92,0
1. Неданъчни приходи 92,0
1.1. Приходи и доходи от собственост 85,0
1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5,0
1.3. Други приходи 2,0
II. РАЗХОДИ 64 982,1
1. Текущи разходи 60 931,1
 в т.ч.  
1.1. Персонал 56 662,1
2. Капиталови разходи 4 051,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 051,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 64 890,1
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 64 890,1
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 
програми, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
 1. Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разуз-

навателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на 
обществения ред 64 982,1

 Всичко: 64 982,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 10 380,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 8 198,0

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2020 г., 
както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0

II. РАЗХОДИ 32 033,3

1. Текущи разходи 23 533,3

 в т.ч.  

1.1. Персонал 13 918,0

2. Капиталови разходи 8 500,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 500,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 32 033,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 32 061,8

2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -28,5

2.1.  Предоставени трансфери (-) -28,5

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Политика в областта на електронното управление 32 033,3

 Всичко: 32 033,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Електронно управление“, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г. 18 550,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2020 г. 17 915,3

Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2020 г. на Българ-
ското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, 
както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
1. Българско национално радио 47 044,9
  в т.ч.  
  – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 3 900,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

 1 2
2. Българска национална телевизия 70 907,1
  в т.ч.  
  – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 6 100,0
3. Българска телеграфна агенция 5 811,4

Чл. 49. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансовите предприятия 
от централния бюджет за 2020 г., както следва:

№ Наименование Сума
(хил. лв.)

 1 2

1. Столична община – вътрешноградски транспорт 11 000,0

2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транс-
порт и транспорта в планински и други райони 25 000,0

3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 145 000,0

 Всичко: 181 000,0
(2) Приема капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет 

за 2020 г., както следва:

№ Наименование Сума
(хил. лв.)

 1 2

1. За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху окол-
ната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 10 000,0

2. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 120 000,0

3. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 139 000,0

4. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 111 000,0

 Всичко: 380 000,0
Чл. 50. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет 

и бюджетите на общините за 2020 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложе-
нието и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3 653 185,2 хил. лв., 
трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия  307 022,0 хил. лв. и трансфер 
за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  43 228,1 хил. лв., целева субсидия 
за капиталови разходи 199 110,2 хил. лв. и по общини, както следва:

 (хил. лв.)

Общини

Основни
бюджетни 

взаимоотно-
шения

От тях:

Обща
субсидия за 
делегираните
от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности
Целева 

субсидия за 
капиталови

разходи

обща
изравнителна

субсидия
 

за зимно поддър-
жане и снегопо-
чистване на об-
щински пътища

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД      

Банско 9 466,3 8 959,9 0,0 118,4 388,0

Белица 8 507,0 6 618,1 1 040,3 247,7 600,9

Благоевград 45 749,7 44 061,6 0,0 340,1 1 348,0

Гоце Делчев 24 184,6 21 480,1 2 034,0 124,0 546,5

Гърмен 12 335,9 10 131,8 1 463,5 144,0 596,6

Kресна 3 973,0 3 092,6 469,9 109,5 301,0

Петрич 30 066,8 24 976,5 2 871,5 427,1 1 791,7

Pазлог 14 579,8 12 830,7 979,3 230,0 539,8
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 (хил. лв.)

Общини

Основни
бюджетни 

взаимоотно-
шения

От тях:

Обща
субсидия за 
делегираните
от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности
Целева 

субсидия за 
капиталови

разходи

обща
изравнителна

субсидия
 

за зимно поддър-
жане и снегопо-
чистване на об-
щински пътища

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
Cандански 27 121,7 22 774,2 2 233,8 421,8 1 691,9

Cатовча 12 132,0 10 037,4 1 382,1 144,2 568,3

Cимитли 9 911,1 7 842,5 1 258,4 193,4 616,8

Cтрумяни 5 165,3 3 654,6 603,4 234,4 672,9

Xаджидимово 7 272,7 5 738,2 926,6 96,6 511,3

Якоруда 7 134,0 5 613,0 1 033,7 99,5 387,8

ОБЛАСТ БУРГАС     

Aйтос   17 687,2 14 388,7 2 356,4 164,4 777,7

Бургас         119 316,2 117 293,8 0,0 164,5 1 857,9

Kамено 7 376,8 6 308,7 549,8 56,4 461,9

Kарнобат 18 860,7 15 671,6 1 759,6 253,4 1 176,1

Mалко Tърново 4 102,7 3 068,6 339,5 132,1 562,5

Hесебър 13 695,8 13 006,4 0,0 95,0 594,4

Поморие 14 825,2 14 004,8 0,0 119,5 700,9

Приморско 3 668,8 3 405,5 0,0 34,0 229,3

Pуен 19 117,3 14 814,8 2 700,6 241,2 1 360,7

Cозопол 7 127,1 6 440,0 0,0 134,0 553,1

Средец 11 970,4 9 623,3 1 000,0 234,4 1 112,7

Cунгурларе 10 258,4 7 943,5 1 257,7 169,3 887,9

Царево 5 128,5 4 633,8 0,0 70,3 424,4

ОБЛАСТ ВАРНА     

Aврен 5 088,9 4 416,6 0,0 103,0 569,3

Aксаково 11 020,1 9 173,6 746,6 231,2 868,7

Белослав 8 794,6 7 901,3 613,8 38,4 241,1

Бяла 2 814,5 2 574,7 0,0 29,8 210,0

Bарна 162 949,9 160 058,8 0,0 232,4 2 658,7

Bетрино 3 505,8 2 656,2 314,4 112,1 423,1

Bълчи дол 8 289,7 6 599,9 829,9 150,7 709,2

Девня 4 722,3 4 444,1 0,0 70,9 207,3

Долни чифлик 14 068,6 11 614,8 1 637,9 157,1 658,8

Дългопол 9 763,0 7 662,8 1 355,1 128,4 616,7

Провадия 16 406,6 13 467,3 1 818,5 221,3 899,5

Cуворово 6 160,3 5 146,4 519,6 97,5 396,8

ОБЛАСТ ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО

    

Bелико Tърново    53 008,0 48 886,2 1 779,3 440,7 1 901,8

Горна Oряховица 24 004,8 20 591,5 2 589,3 108,2 715,8

Eлена 8 957,9 6 107,9 892,7 522,7 1 434,6

Златарица 4 556,6 3 461,1 485,7 119,9 489,9

Лясковец 6 579,7 5 353,7 784,6 74,0 367,4

Павликени 14 692,3 12 099,5 1 612,8 168,5 811,5

Полски Tръмбеш 7 683,6 6 011,4 1 045,0 74,6 552,6
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 (хил. лв.)

Общини

Основни
бюджетни 

взаимоотно-
шения

От тях:

Обща
субсидия за 
делегираните
от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности
Целева 

субсидия за 
капиталови

разходи

обща
изравнителна

субсидия
 

за зимно поддър-
жане и снегопо-
чистване на об-
щински пътища

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
Cвищов 18 870,2 15 296,6 2 723,4 110,8 739,4

Cтражица 9 824,8 7 828,4 1 111,3 159,6 725,5

Cухиндол 2 753,0 2 218,8 249,0 39,0 246,2

ОБЛАСТ ВИДИН     

Белоградчик 5 668,5 4 523,1 556,2 109,0 480,2

Бойница 2 338,4 1 817,6 225,7 46,7 248,4

Брегово 5 985,1 4 953,5 591,1 65,3 375,2

Bидин 32 343,5 27 141,2 3 745,6 181,4 1 275,3

Грамада 1 644,1 1 094,4 234,1 44,8 270,8

Димово 5 979,0 4 492,8 680,1 129,6 676,5

Kула 3 715,1 2 811,2 434,7 81,5 387,7

Mакреш 1 546,3 1 053,8 218,2 28,3 246,0

Hово село 3 003,1 2 463,0 317,3 22,9 199,9

Pужинци 4 337,5 3 400,8 511,8 59,8 365,1

Чупрене 2 756,2 2 096,5 293,7 52,1 313,9

ОБЛАСТ ВРАЦА     

Борован 4 605,7 3 529,5 707,6 68,2 300,4

Бяла Cлатина 17 184,4 14 526,6 1 952,5 98,6 606,7

Bраца 45 849,5 40 536,9 3 897,0 211,6 1 204,0

Kозлодуй 13 473,3 13 177,0 0,0 24,0 272,3

Kриводол 5 596,7 4 104,4 937,4 61,4 493,5

Mездра 13 447,0 10 639,5 1 581,2 226,3 1 000,0

Mизия 4 654,5 3 795,8 576,8 26,7 255,2

Oряхово 6 927,9 5 535,3 974,7 78,3 339,6

Pоман 6 020,3 4 724,4 665,9 121,2 508,8

Xайредин 3 984,6 3 120,4 541,4 47,4 275,4

ОБЛАСТ ГАБРОВО     

Габрово 33 556,8 27 247,8 2 963,9 653,1 2 692,0

Дряново 8 562,8 6 778,9 744,3 229,9 809,7

Cевлиево 21 699,5 17 698,9 1 654,6 531,2 1 814,8

Tрявна 7 564,1 5 219,6 760,4 634,5 949,6

ОБЛАСТ ДОБРИЧ     

Балчик 11 138,4 10 086,8 0,0 226,5 825,1

Генерал Тошево 9 449,6 7 126,5 980,7 224,4 1 118,0

Добрич 48 227,5 43 121,4 4 416,9 53,1 636,1

Добричка 14 655,7 10 252,0 1 935,7 454,1 2 013,9

Kаварна 10 474,4 9 271,2 338,5 168,7 696,0

Kрушари 4 455,7 3 195,7 576,5 130,0 553,5

Tервел 10 507,3 8 082,6 1 474,0 168,7 782,0

Шабла 3 523,6 2 742,2 245,7 112,1 423,6
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 (хил. лв.)

Общини

Основни
бюджетни 

взаимоотно-
шения

От тях:

Обща
субсидия за 
делегираните
от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности
Целева 

субсидия за 
капиталови

разходи

обща
изравнителна

субсидия
 

за зимно поддър-
жане и снегопо-
чистване на об-
щински пътища

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ     
Aрдино 8 815,4 5 842,0 1 325,0 307,5 1 340,9
Джебел 7 312,4 5 292,3 785,3 161,7 1 073,1
Kирково 14 575,6 10 108,7 2 123,9 377,4 1 965,6
Kрумовград 15 654,0 11 396,6 1 659,3 469,1 2 129,0
Kърджали 47 975,4 39 482,1 5 056,7 443,6 2 993,0
Mомчилград 10 967,0 8 058,0 1 347,0 263,6 1 298,4
Черноочене 7 502,5 5 104,0 924,4 266,5 1 207,6
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ     
Бобовдол 4 781,3 3 538,1 601,3 133,9 508,0
Бобошево 1 938,0 1 152,3 307,3 83,4 395,0
Дупница 23 530,8 20 087,5 2 498,7 168,7 775,9
Kочериново 3 590,6 2 487,2 566,4 101,3 435,7
Kюстендил 31 904,2 26 250,2 2 944,8 657,2 2 052,0
Hевестино 2 633,2 1 454,0 417,5 157,6 604,1
Pила 2 345,2 1 777,4 342,3 19,2 206,3
Cапарева баня 3 710,5 3 040,8 374,1 57,1 238,5
Tрекляно 1 779,4 800,0 275,7 180,0 523,7
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ     
Aприлци 2 675,3 2 242,0 119,7 72,6 241,0
Летница 3 438,1 2 819,2 306,8 58,9 253,2
Ловеч 29 325,5 24 635,5 2 850,7 343,2 1 496,1
Луковит 13 649,4 11 428,0 1 575,8 111,1 534,5
Tетевен 13 994,9 11 747,7 1 489,1 151,3 606,8
Tроян 17 042,4 14 007,1 1 449,2 414,8 1 171,3
Угърчин 5 255,9 3 986,2 637,7 117,4 514,6
Ябланица 6 211,3 5 112,3 479,0 146,5 473,5
ОБЛАСТ МОНТАНА     

Берковица 13 972,9 11 484,5 1 488,7 202,7 797,0

Бойчиновци 6 007,6 4 580,2 936,4 51,8 439,2

Брусарци 3 591,9 2 623,6 566,6 50,6 351,1

Bълчедръм 6 541,3 5 253,0 839,8 43,9 404,6

Bършец 5 256,3 4 175,1 592,7 85,2 403,3
Георги Дамяново 3 329,2 2 534,2 338,4 63,4 393,2
Лом 17 433,1 14 767,1 2 042,2 100,5 523,3
Mедковец 3 326,7 2 614,4 470,6 25,0 216,7
Mонтана 32 268,4 27 984,9 3 198,2 114,8 970,5
Чипровци 2 055,2 1 354,7 348,7 33,2 318,6

Якимово 2 776,7 2 028,3 474,9 41,8 231,7

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК     

Батак 5 430,9 4 631,8 422,3 89,2 287,6

Белово 5 084,0 4 090,2 636,2 36,4 321,2
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 (хил. лв.)

Общини

Основни
бюджетни 

взаимоотно-
шения

От тях:

Обща
субсидия за 
делегираните
от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности
Целева 

субсидия за 
капиталови

разходи

обща
изравнителна

субсидия
 

за зимно поддър-
жане и снегопо-
чистване на об-
щински пътища

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
Брацигово 5 877,7 4 600,9 819,8 90,8 366,2

Bелинград 23 802,6 20 804,7 2 155,7 95,7 746,5

Лесичово 4 376,5 3 236,1 715,0 80,6 344,8

Пазарджик 64 450,6 55 616,6 6 903,0 240,4 1 690,6

Панагюрище 12 307,2 10 426,5 1 310,9 92,7 477,1

Пещера 10 449,5 9 181,8 916,0 66,2 285,5

Pакитово 10 751,6 8 740,2 1 483,5 153,3 374,6

Cептември 14 420,3 11 629,7 2 035,5 133,8 621,3

Cтрелча 3 166,5 2 561,6 352,2 25,7 227,0

Сърница 4 037,0 3 354,5 466,0 32,2 184,3

ОБЛАСТ ПЕРНИК     

Брезник 5 114,6 3 379,7 563,9 317,8 853,2

Земен 2 191,4 1 296,9 324,3 98,9 471,3

Kовачевци 2 291,4 1 342,2 233,4 240,4 475,4

Перник 45 250,2 39 887,2 3 787,4 260,2 1 315,4

Pадомир 11 483,1 9 126,9 1 205,2 214,4 936,6

Tрън 4 564,4 2 625,9 478,0 319,8 1 140,7

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН     

Белене 4 790,0 3 814,4 598,0 73,7 303,9

Гулянци 6 750,7 5 074,9 1 099,6 80,2 496,0

Долна Mитрополия 10 420,7 7 809,5 1 747,2 138,1 725,9

Долни Дъбник 8 442,5 6 853,5 1 091,6 87,4 410,0

Искър 4 013,1 3 139,5 582,1 42,6 248,9

Левски 10 454,3 8 329,0 1 600,5 57,5 467,3

Hикопол 5 466,7 4 022,9 905,1 60,2 478,5

Плевен 68 419,0 63 081,6 3 333,7 278,9 1 724,8

Пордим 5 201,2 4 179,3 593,5 69,6 358,8

Червен бряг 16 922,8 13 865,8 2 260,5 134,4 662,1

Kнежа 9 603,7 8 292,3 994,6 34,9 281,9

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ     

Aсеновград 31 977,0 26 188,6 4 173,5 301,8 1 313,1

Брезово 5 409,2 4 019,4 624,4 138,1 627,3

Kалояново 6 633,4 4 988,3 986,9 94,5 563,7

Kарлово 29 480,6 24 057,7 3 865,6 279,9 1 277,4

Кричим 4 851,9 4 007,5 698,1 9,0 137,3

Лъки 2 705,6 1 810,1 332,1 146,1 417,3

„Mарица“ 15 370,6 13 181,9 1 383,1 94,1 711,5

Перущица 4 136,5 3 465,9 492,8 28,7 149,1

Пловдив 175 982,3 171 768,6 1 619,2 135,7 2 458,8

Първомай 15 646,2 12 823,5 1 866,0 176,7 780,0
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 (хил. лв.)

Общини

Основни
бюджетни 

взаимоотно-
шения

От тях:

Обща
субсидия за 
делегираните
от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности
Целева 

субсидия за 
капиталови

разходи

обща
изравнителна

субсидия
 

за зимно поддър-
жане и снегопо-
чистване на об-
щински пътища

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
Pаковски 15 201,2 12 929,5 1 752,6 80,6 438,5

„Pодопи“ 13 253,3 10 661,1 1 594,9 171,8 825,5

Cадово 9 967,7 8 343,0 1 101,1 59,1 464,5

Стамболийски 10 259,8 8 382,1 1 556,0 39,3 282,4

Cъединение 4 804,2 3 603,5 718,8 65,0 416,9

Xисаря 7 043,1 5 836,6 748,0 50,6 407,9

Куклен 3 779,8 3 001,1 232,0 155,5 391,2

Сопот 6 328,6 5 438,5 667,9 28,0 194,2

ОБЛАСТ РАЗГРАД     

Завет 6 362,4 5 015,0 906,2 81,4 359,8

Исперих 17 238,3 14 776,3 1 600,4 119,9 741,7

Kубрат 11 524,3 9 257,2 1 459,6 162,6 644,9

Лозница 7 307,1 5 659,0 881,3 159,5 607,3

Pазград 33 455,5 30 155,3 2 104,6 199,3 996,3

Cамуил 7 234,0 5 932,6 718,5 98,8 484,1

Цар Калоян 3 733,5 2 904,7 582,9 42,1 203,8

ОБЛАСТ РУСЕ     

Борово 4 205,2 3 256,0 515,7 90,9 342,6

Бяла 7 252,1 5 732,9 920,9 131,5 466,8

Bетово 7 024,6 5 509,3 975,3 125,6 414,4

Две могили 6 237,5 4 826,8 745,2 143,1 522,4

Иваново 4 184,4 2 541,7 741,5 233,7 667,5

Pусе 80 321,5 72 389,0 6 028,0 254,8 1 649,7

Cливо поле 5 985,9 4 511,7 854,6 128,0 491,6

Ценово 3 300,7 2 326,4 499,5 94,1 380,7

ОБЛАСТ СИЛИСТРА     

Aлфатар 3 027,6 2 342,3 324,7 65,8 294,8

Главиница 7 736,3 5 894,0 1 008,6 120,5 713,2

Дулово 18 468,4 15 101,8 2 378,3 126,2 862,1

Kайнарджа 6 543,2 5 273,1 646,4 118,7 505,0

Cилистра 31 377,4 27 041,8 3 199,7 203,9 932,0

Cитово 4 300,1 3 194,9 544,1 116,4 444,7

Tутракан 9 760,6 7 875,8 1 253,4 114,8 516,6

ОБЛАСТ СЛИВЕН     

Kотел 12 764,1 9 682,3 1 863,4 278,0 940,4

Hова Загора 23 305,3 19 317,3 2 518,5 223,8 1 245,7

Cливен 72 454,6 63 663,1 5 607,9 610,8 2 572,8

Tвърдица 13 239,4 10 973,8 1 408,4 192,8 664,4

ОБЛАСТ СМОЛЯН     

Баните 3 384,7 2 185,8 335,0 229,0 634,9

Борино 2 461,5 1 689,1 388,8 104,0 279,6
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 (хил. лв.)

Общини

Основни
бюджетни 

взаимоотно-
шения

От тях:

Обща
субсидия за 
делегираните
от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности
Целева 

субсидия за 
капиталови

разходи

обща
изравнителна

субсидия
 

за зимно поддър-
жане и снегопо-
чистване на об-
щински пътища

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
Девин 8 288,8 6 651,2 803,0 230,8 603,8

Доспат 6 491,0 5 303,0 745,0 86,3 356,7

Златоград 8 155,6 6 524,8 1 017,7 174,8 438,3

Mадан 8 616,3 6 204,5 948,2 349,7 1 113,9

Hеделино 4 670,1 3 362,2 637,1 136,8 534,0

Pудозем 7 929,6 6 272,6 881,6 165,1 610,3

Cмолян 29 339,3 25 201,2 1 308,1 709,3 2 120,7

Чепеларе 5 409,2 4 689,1 0,0 223,1 497,0

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 556 103,2 544 839,3 0,0 869,9 10 394,0

ОБЛАСТ СОФИЙСКА     

Антон 1 571,5 1 089,8 293,5 51,9 136,3

Божурище 5 176,6 4 458,3 369,0 60,6 288,7

Ботевград 20 444,7 17 105,4 1 963,2 362,1 1 014,0

Годеч 3 648,0 2 327,0 438,9 248,2 633,9

Горна Mалина 4 869,4 3 610,0 612,4 138,9 508,1

Долна баня 5 567,9 4 924,6 464,8 28,8 149,7

Драгоман 4 164,3 2 699,4 363,7 256,0 845,2

Eлин Пелин 12 595,8 11 603,3 0,0 234,5 758,0

Eтрополе 9 915,4 8 322,7 903,5 189,9 499,3

Златица 4 093,2 3 887,3 0,0 42,9 163,0

Ихтиман 11 542,9 9 081,9 1 400,2 282,5 778,3

Kопривщица 2 555,1 2 243,2 131,0 43,6 137,3

Kостенец 7 804,1 6 396,9 852,6 158,0 396,6

Kостинброд 9 541,7 7 877,0 922,2 179,3 563,2

Мирково 1 868,6 1 289,6 239,1 85,2 254,7

Пирдоп 4 767,0 4 091,7 418,0 79,6 177,7

Правец 8 703,6 7 004,1 498,1 389,0 812,4

Cамоков 21 213,6 18 752,1 1 187,0 236,6 1 037,9

Cвоге 11 648,7 8 359,8 1 462,9 484,0 1 342,0

Cливница 5 696,0 4 494,9 727,1 111,4 362,6

Чавдар 1 284,8 1 026,4 106,4 35,1 116,9

Челопеч 1 891,3 1 650,8 83,4 37,5 119,6

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА     

Братя Даскалови 5 433,8 3 700,3 866,0 125,2 742,3

Гурково 3 842,4 3 006,3 516,5 40,2 279,4

Гълъбово 7 497,6 6 949,1 95,3 59,7 393,5

Kазанлък 42 964,8 37 306,7 4 357,7 180,7 1 119,7

Mъглиж 7 995,3 6 500,1 877,6 122,0 495,6

Николаево 4 824,7 3 968,6 585,0 43,4 227,7

Oпан 1 932,2 1 283,4 179,5 58,9 410,4
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 (хил. лв.)

Общини

Основни
бюджетни 

взаимоотно-
шения

От тях:

Обща
субсидия за 
делегираните
от държавата

дейности

Трансфери за местни дейности
Целева 

субсидия за 
капиталови

разходи

обща
изравнителна

субсидия
 

за зимно поддър-
жане и снегопо-
чистване на об-
щински пътища

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
Павел баня 9 929,5 8 357,0 1 078,7 55,9 437,9

Pаднево 10 608,7 8 768,2 910,9 146,2 783,4

Cтара Загора 84 817,7 76 803,8 4 862,5 440,1 2 711,3

Чирпан 14 379,6 11 710,3 1 740,5 163,4 765,4

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ     

Aнтоново 5 171,9 2 948,3 674,3 331,8 1 217,5

Oмуртаг 12 774,1 9 278,8 1 860,1 334,1 1 301,1

Oпака 4 001,8 3 006,3 625,0 72,1 298,4

Попово 17 988,3 14 483,1 1 764,3 394,1 1 346,8

Tърговище 36 941,2 30 778,7 3 660,6 517,7 1 984,2

ОБЛАСТ ХАСКОВО     

Димитровград 24 853,1 20 824,9 2 679,1 200,5 1 148,6

Ивайловград 5 983,6 3 784,8 771,8 311,3 1 115,7

Любимец 6 578,5 5 202,0 892,2 65,1 419,2

Mаджарово 2 551,6 1 555,4 379,3 105,8 511,1

Mинерални бани 3 649,3 2 722,4 374,8 89,4 462,7

Cвиленград 14 913,3 12 537,7 1 385,9 165,2 824,5

Cимеоновград 6 113,3 4 814,9 926,9 34,0 337,5

Cтамболово 5 408,8 3 807,6 654,4 145,6 801,2

Tополовград 7 746,0 6 081,9 935,5 97,9 630,7

Xарманли 13 888,5 11 155,9 1 634,4 174,7 923,5

Xасково 51 516,0 47 339,7 2 319,4 226,5 1 630,4

ОБЛАСТ ШУМЕН     

Велики Преслав 7 699,0 6 071,1 1 042,6 119,9 465,4

Bенец 5 270,6 3 789,3 852,2 126,3 502,8

Bърбица 7 336,8 5 557,3 1 127,1 94,5 557,9

Kаолиново 8 710,9 6 731,0 1 303,4 104,6 571,9

Kаспичан 5 732,3 4 626,0 647,5 79,4 379,4

Hикола Kозлево 5 921,5 4 777,6 682,6 68,2 393,1

Hови пазар 14 650,7 12 578,0 1 338,8 150,1 583,8

Cмядово 6 121,3 5 067,5 643,5 50,4 359,9

Xитрино 4 418,3 2 834,1 670,4 188,3 725,5

Шумен 56 351,3 50 855,0 3 712,4 304,0 1 479,9

ОБЛАСТ ЯМБОЛ     

Болярово          5 236,1 4 062,5 394,0 114,2 665,4

Eлхово 10 310,0 8 237,3 1 211,7 131,0 730,0

Cтралджа 9 477,5 7 451,6 1 112,5 132,0 781,4

„Tунджа“ 12 755,1 9 205,4 1 912,4 238,8 1 398,5

Ямбол 42 831,9 39 192,4 3 087,8 35,1 516,6

ВСИЧКО: 4 202 545,5 3 653 185,2 307 022,0 43 228,1 199 110,2
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Чл. 51. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дей-
ности, както следва:

(хил. лв.)

Общини

Разходи за
делегирани
от държава-
та дейности

в т.ч.

Общинска 
админи-
страция

в т.ч. за:
 

Отбрана 
и сигур-

ност

Образо- 
вание

Здраве-
опазване 

Социални 
услуги 

Култура

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности и 
услуги

кметове

служители 
в общин-
ска адми-
нистрация

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

2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

ОБЛАСТ 
БЛАГОЕВГРАД

          

Банско 8 959,9 703,0 87,1 615,9 129,8 6 099,8 279,6 1 221,6 526,1  

Белица 6 618,1 665,5 123,3 542,2 107,3 5 154,2 148,0 365,6 177,5  

Благоевград 44 061,6 2 863,1 355,1 2 508,0 334,5 32 195,9 3 274,5 3 532,5 1 861,1  

Гоце Делчев 21 480,1 1 270,3 195,8 1 074,5 172,9 16 292,5 958,2 2 376,3 409,9  

Гърмен 10 131,8 902,2 199,3 702,9 104,4 8 463,5 251,1 254,0 156,6  

Kресна 3 092,6 526,1 94,2 431,9 122,5 1 694,9 268,5 418,0 62,6  

Петрич 24 976,5 2 201,4 424,0 1 777,4 189,6 20 611,2 876,7 680,0 417,6  

Pазлог 12 830,7 972,9 177,6 795,3 131,9 9 300,8 395,6 1 632,8 396,7  

Cандански 22 774,2 1 505,3 271,9 1 233,4 205,4 17 715,9 1 231,9 1 482,6 633,1  

Cатовча 10 037,4 1 006,0 271,8 734,2 139,1 8 065,3 639,1 0,0 187,9  

Cимитли 7 842,5 808,7 155,9 652,8 139,0 5 303,7 216,6 1 197,0 177,5  

Cтрумяни 3 654,6 512,8 79,7 433,1 139,8 1 807,0 81,1 988,6 125,3  

Xаджидимово 5 738,2 715,6 166,7 548,9 123,5 4 642,3 116,5 25,5 114,8  

Якоруда 5 613,0 727,3 170,5 556,8 139,6 4 231,0 110,9 310,2 94,0  

ОБЛАСТ
БУРГАС

         

Aйтос   14 388,7 1 315,1 242,9 1 072,2 161,3 11 559,1 333,3 769,3 250,6  

Бургас         117 293,8 5 975,6 170,3 5 805,3 493,6 98 257,0 6 312,5 3 822,8 2 432,3  

Kамено 6 308,7 741,5 152,2 589,3 167,9 3 631,2 102,9 1 435,5 229,7  

Kарнобат 15 671,6 1 062,5 159,4 903,1 177,7 11 635,2 383,8 2 026,1 386,3  

Mалко Tърново 3 068,6 433,3 58,0 375,3 156,4 1 230,0 41,2 1 049,3 158,4  

Hесебър 13 006,4 1 057,2 177,6 879,6 201,3 10 931,1 495,0 92,1 229,7  

Поморие 14 004,8 1 184,7 250,1 934,6 150,8 10 636,8 290,8 1 313,7 428,0  

Приморско 3 405,5 568,4 112,3 456,1 119,6 1 998,5 75,7 518,0 125,3  

Pуен 14 814,8 1 775,2 674,1 1 101,1 133,1 12 530,3 177,8 0,0 198,4  

Cозопол 6 440,0 790,5 174,0 616,5 162,1 4 607,5 124,3 437,6 318,0  

Средец 9 623,3 718,7 94,3 624,4 172,4 6 575,1 276,6 1 498,9 381,6  

Cунгурларе 7 943,5 857,4 246,5 610,9 156,3 5 606,9 153,1 877,5 292,3  

Царево 4 633,8 600,8 79,7 521,1 137,4 3 544,8 183,8 0,0 167,0  

ОБЛАСТ
ВАРНА

         

Aврен 4 416,6 659,9 170,3 489,6 137,9 3 325,7 57,7 68,4 167,0  

Aксаково 9 173,6 958,3 188,5 769,8 157,4 7 128,8 275,4 413,6 240,1  

Белослав 7 901,3 664,3 97,9 566,4 145,9 4 667,3 256,3 0,0 146,2 2 021,3

Бяла 2 574,7 440,5 61,6 378,9 104,8 1 455,8 30,9 438,3 104,4  

Bарна 160 058,8 10 785,8 340,6 10 445,2 1 135,7 124 824,7 12 083,6 7 190,4 4 038,6  

Bетрино 2 656,2 545,9 112,3 433,6 139,9 1 653,2 28,5 90,3 198,4  

Bълчи дол 6 599,9 692,5 155,8 536,7 128,4 4 460,7 94,8 993,8 229,7  
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(хил. лв.)

Общини

Разходи за
делегирани
от държава-
та дейности

в т.ч.

Общинска 
админи-
страция

в т.ч. за:
 

Отбрана 
и сигур-

ност

Образо- 
вание

Здраве-
опазване 

Социални 
услуги 

Култура

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности и 
услуги

кметове

служители 
в общин-
ска адми-
нистрация

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

2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Девня 4 444,1 589,3 58,0 531,3 118,6 3 025,8 150,4 325,5 234,5  

Долни чифлик 11 614,8 966,3 199,3 767,0 147,9 8 320,5 191,0 1 686,3 302,8  

Дългопол 7 662,8 855,8 188,5 667,3 147,5 6 190,5 106,7 70,0 292,3  

Провадия 13 467,3 1 041,0 195,8 845,2 159,7 10 153,1 294,1 1 050,5 768,9  

Cуворово 5 146,4 544,0 61,6 482,4 124,9 3 981,0 115,2 276,9 104,4  

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

         

Bелико
Tърново    

48 886,2 2 409,3 275,5 2 133,8 293,3 32 239,6 3 340,3 6 399,9 4 203,8  

Горна
Oряховица

20 591,5 1 614,1 239,1 1 375,0 173,0 14 520,0 1 124,9 2 470,5 689,0  

Eлена 6 107,9 615,7 79,7 536,0 156,3 4 068,0 283,0 595,3 389,6  

Златарица 3 461,1 479,8 72,4 407,4 130,7 2 272,3 54,4 429,9 94,0  

Лясковец 5 353,7 747,3 134,1 613,2 119,1 3 823,0 314,5 99,2 250,6  

Павликени 12 099,5 1 105,8 257,4 848,4 137,7 8 149,5 566,8 1 392,3 747,4  

Полски
Tръмбеш

6 011,4 853,8 221,2 632,6 130,8 4 437,5 87,3 251,4 250,6  

Cвищов 15 296,6 1 317,2 242,9 1 074,3 205,2 10 426,8 354,5 2 144,7 848,2  

Cтражица 7 828,4 817,7 184,8 632,9 160,2 5 646,9 149,9 740,5 313,2  

Cухиндол 2 218,8 401,4 43,5 357,9 121,0 829,1 89,8 683,5 94,0  

ОБЛАСТ 
ВИДИН

         

Белоградчик 4 523,1 506,5 43,5 463,0 139,1 2 441,2 76,6 984,6 375,1  

Бойница 1 817,6 362,7 43,5 319,2 124,4 439,0 9,4 798,6 83,5  

Брегово 4 953,5 497,6 76,1 421,5 129,7 1 416,7 105,0 2 616,6 187,9  

Bидин 27 141,2 2 153,4 260,9 1 892,5 233,3 19 555,7 945,8 2 674,5 1 578,5  

Грамада 1 094,4 381,2 43,5 337,7 103,4 496,3 30,0 0,0 83,5  

Димово 4 492,8 531,3 83,4 447,9 132,8 2 734,1 77,6 797,8 219,2  

Kула 2 811,2 447,5 43,5 404,0 131,4 1 237,8 34,8 803,1 156,6  

Mакреш 1 053,8 383,7 58,0 325,7 102,3 443,1 9,9 0,0 114,8  

Hово село 2 463,0 439,5 79,7 359,8 122,7 923,9 32,3 819,3 125,3  

Pужинци 3 400,8 474,5 79,7 394,8 142,9 2 401,7 69,5 207,8 104,4  

Чупрене 2 096,5 401,4 61,6 339,8 132,5 797,0 16,4 655,2 94,0  

ОБЛАСТ
ВРАЦА

         

Борован 3 529,5 532,5 97,7 434,8 148,8 2 327,7 79,9 315,3 125,3  

Бяла Cлатина 14 526,6 1 081,7 210,2 871,5 170,5 10 785,1 542,8 1 528,9 417,6  

Bраца 40 536,9 2 371,7 308,0 2 063,7 277,6 30 794,0 2 169,8 2 854,9 2 068,9  

Kозлодуй 13 177,0 897,8 123,3 774,5 196,8 9 345,7 430,6 2 086,9 219,2  

Kриводол 4 104,4 649,4 148,5 500,9 106,5 3 057,2 82,5 0,0 208,8  

Mездра 10 639,5 1 001,4 221,0 780,4 180,3 7 821,4 288,8 950,9 396,7  

Mизия 3 795,8 565,1 97,7 467,4 141,0 2 548,0 79,3 316,2 146,2  

Oряхово 5 535,3 676,7 105,1 571,6 161,7 4 159,8 275,5 73,7 187,9  

Pоман 4 724,4 548,0 105,0 443,0 148,6 2 677,0 78,7 1 084,2 187,9  

Xайредин 3 120,4 509,4 97,7 411,7 130,7 1 666,3 88,7 610,5 114,8  
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(хил. лв.)

Общини

Разходи за
делегирани
от държава-
та дейности

в т.ч.

Общинска 
админи-
страция

в т.ч. за:
 

Отбрана 
и сигур-

ност

Образо- 
вание

Здраве-
опазване 

Социални 
услуги 

Култура

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности и 
услуги

кметове

служители 
в общин-
ска адми-
нистрация

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

2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

ОБЛАСТ 
ГАБРОВО

         

Габрово 27 247,8 1 898,4 86,9 1 811,5 266,4 17 611,8 1 895,2 2 362,7 3 213,3  

Дряново 6 778,9 586,8 61,6 525,2 140,1 2 552,7 346,4 2 681,8 471,1  

Cевлиево 17 698,9 1 404,6 271,9 1 132,7 225,8 11 740,4 542,3 3 033,6 752,2  

Tрявна 5 219,6 645,5 65,2 580,3 134,0 2 860,2 92,2 832,3 655,4  

ОБЛАСТ 
ДОБРИЧ

         

Балчик 10 086,8 974,3 177,6 796,7 153,6 7 785,7 186,3 436,3 550,6  

Генерал Тошево 7 126,5 877,3 199,3 678,0 159,3 5 239,1 200,1 73,7 577,0  

Добрич 43 121,4 2 379,3 54,3 2 325,0 261,7 31 350,1 3 014,3 4 268,6 1 847,4  

Добричка 10 252,0 1 389,2 507,3 881,9 173,8 7 454,7 174,0 569,6 490,7  

Kаварна 9 271,2 769,5 97,9 671,6 160,2 6 073,1 425,2 1 395,0 448,2  

Kрушари 3 195,7 631,1 155,8 475,3 125,7 1 875,4 30,3 387,0 146,2  

Tервел 8 082,6 1 256,9 333,4 923,5 154,1 5 840,7 291,8 225,9 313,2  

Шабла 2 742,2 472,3 58,0 414,3 127,9 1 583,8 157,9 160,2 240,1  

ОБЛАСТ 
КЪРДЖАЛИ

         

Aрдино 5 842,0 1 374,6 377,0 997,6 121,5 3 483,3 80,9 489,4 292,3  

Джебел 5 292,3 1 517,5 547,3 970,2 121,4 3 299,8 92,0 73,7 187,9  

Kирково 10 108,7 1 997,7 721,3 1 276,4 165,2 7 516,7 133,0 97,7 198,4  

Kрумовград 11 396,6 1 957,2 692,3 1 264,9 156,9 7 963,3 206,2 956,4 156,6  

Kърджали 39 482,1 3 946,5 1 185,1 2 761,4 269,7 30 711,6 1 236,4 1 784,4 1 533,5  

Mомчилград 8 058,0 1 639,8 460,4 1 179,4 130,9 5 270,1 324,2 578,2 114,8  

Черноочене 5 104,0 1 062,5 380,5 682,0 109,0 3 579,4 55,9 182,4 114,8  

ОБЛАСТ 
КЮСТЕНДИЛ

         

Бобовдол 3 538,1 576,2 76,1 500,1 116,6 1 877,8 57,1 607,6 302,8  

Бобошево 1 152,3 431,0 72,4 358,6 94,6 533,1 10,1 0,0 83,5  

Дупница 20 087,5 1 525,7 159,4 1 366,3 191,2 15 985,2 1 047,4 930,8 407,2  

Kочериново 2 487,2 446,1 58,0 388,1 96,3 1 247,7 40,2 542,1 114,8  

Kюстендил 26 250,2 2 365,5 340,6 2 024,9 268,2 17 537,3 838,8 3 013,5 2 226,9  

Hевестино 1 454,0 401,9 58,0 343,9 128,2 809,9 20,0 0,0 94,0  

Pила 1 777,4 412,4 43,5 368,9 127,2 712,9 17,9 423,5 83,5  

Cапарева баня 3 040,8 577,7 97,7 480,0 109,8 2 138,7 141,5 0,0 73,1  

Tрекляно 800,0 350,6 43,5 307,1 88,6 297,0 1,2 0,0 62,6  

ОБЛАСТ 
ЛОВЕЧ

         

Aприлци 2 242,0 411,2 43,5 367,7 131,9 1 099,5 19,4 433,8 146,2  

Летница 2 819,2 504,5 76,1 428,4 125,4 1 624,5 53,8 375,3 135,7  

Ловеч 24 635,5 1 628,6 195,7 1 432,9 280,5 16 595,8 1 316,2 2 960,5 1 853,9  

Луковит 11 428,0 949,5 203,0 746,5 181,1 8 854,7 419,7 782,9 240,1  

Tетевен 11 747,7 969,0 177,6 791,4 169,7 8 973,9 388,2 850,2 396,7  
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(хил. лв.)

Общини

Разходи за
делегирани
от държава-
та дейности

в т.ч.

Общинска 
админи-
страция

в т.ч. за:
 

Отбрана 
и сигур-

ност

Образо- 
вание

Здраве-
опазване 

Социални 
услуги 

Култура

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности и 
услуги

кметове

служители 
в общин-
ска адми-
нистрация

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

2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Tроян 14 007,1 1 217,6 210,2 1 007,4 181,2 10 198,3 780,3 866,5 763,2  

Угърчин 3 986,2 541,5 94,2 447,3 133,4 2 628,3 102,3 424,1 156,6  

Ябланица 5 112,3 544,7 94,2 450,5 104,5 4 167,4 139,1 0,0 156,6  

ОБЛАСТ 
МОНТАНА

         

Берковица 11 484,5 850,0 101,5 748,5 155,7 6 798,5 518,2 2 963,7 198,4  

Бойчиновци 4 580,2 677,2 170,3 506,9 141,3 2 912,1 121,6 487,9 240,1  

Брусарци 2 623,6 507,0 94,2 412,8 125,1 1 793,4 62,4 0,0 135,7  

Bълчедръм 5 253,0 666,1 148,5 517,6 135,5 3 732,0 134,5 428,3 156,6  

Bършец 4 175,1 549,4 58,0 491,4 129,3 3 079,9 100,5 190,7 125,3  

Георги 
Дамяново

2 534,2 420,5 72,4 348,1 116,5 866,9 10,5 994,5 125,3  

Лом 14 767,1 1 079,7 119,7 960,0 165,4 9 660,5 527,1 3 000,3 334,1  

Mедковец 2 614,4 465,9 76,1 389,8 111,1 1 811,6 85,5 25,5 114,8  

Mонтана 27 984,9 1 763,4 210,2 1 553,2 346,4 19 740,6 1 947,0 2 783,6 1 403,9  

Чипровци 1 354,7 441,7 58,0 383,7 113,8 509,7 27,0 0,0 262,5  

Якимово 2 028,3 494,0 97,7 396,3 129,6 1 279,4 31,3 0,0 94,0  

ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК

         

Батак 4 631,8 541,4 83,4 458,0 124,0 2 261,0 61,0 1 273,5 370,9  

Белово 4 090,2 668,8 155,8 513,0 148,7 2 592,8 58,0 413,1 208,8  

Брацигово 4 600,9 650,6 126,8 523,8 114,6 2 692,7 117,2 858,8 167,0  

Bелинград 20 804,7 1 325,9 184,8 1 141,1 163,8 16 425,7 368,2 1 951,8 569,3  

Лесичово 3 236,1 556,2 130,5 425,7 116,3 1 422,0 21,6 973,8 146,2  

Пазарджик 55 616,6 3 251,6 547,2 2 704,4 306,7 42 244,0 1 466,1 6 142,3 2 205,9  

Панагюрище 10 426,5 1 042,4 174,0 868,4 152,2 7 594,3 297,0 693,7 646,9  

Пещера 9 181,8 919,2 83,4 835,8 149,6 6 851,7 256,1 848,6 156,6  

Pакитово 8 740,2 771,5 90,7 680,8 132,1 6 875,7 247,3 567,4 146,2  

Cептември 11 629,7 1 152,8 253,7 899,1 150,5 9 049,6 263,0 552,1 461,7  

Cтрелча 2 561,6 463,6 43,5 420,1 149,4 1 686,2 72,6 70,0 119,8  

Сърница 3 354,5 507,4 79,7 427,7 95,8 2 481,4 35,1 203,5 31,3  

ОБЛАСТ 
ПЕРНИК

         

Брезник 3 379,7 502,9 58,0 444,9 132,8 2 076,8 49,9 408,5 208,8  

Земен 1 296,9 394,1 43,5 350,6 105,3 655,5 27,2 0,0 114,8  

Kовачевци 1 342,2 370,1 43,5 326,6 121,9 324,8 5,8 363,0 156,6  

Перник 39 887,2 2 496,1 268,1 2 228,0 264,9 31 163,8 1 999,6 2 049,7 1 913,1  

Pадомир 9 126,9 836,5 94,3 742,2 162,2 5 528,6 178,0 2 066,6 355,0  

Tрън 2 625,9 435,7 43,5 392,2 111,3 1 202,7 57,8 640,9 177,5  

ОБЛАСТ 
ПЛЕВЕН

         

Белене 3 814,4 587,9 58,0 529,9 150,5 2 554,4 143,6 179,6 198,4  

Гулянци 5 074,9 725,1 145,0 580,1 139,0 3 745,2 183,1 73,7 208,8  



СТР.  58  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

(хил. лв.)

Общини

Разходи за
делегирани
от държава-
та дейности

в т.ч.

Общинска 
админи-
страция

в т.ч. за:
 

Отбрана 
и сигур-

ност

Образо- 
вание

Здраве-
опазване 

Социални 
услуги 

Култура

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности и 
услуги

кметове

служители 
в общин-
ска адми-
нистрация

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

2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Долна 
Mитрополия

7 809,5 1 044,7 293,5 751,2 182,7 5 814,3 173,7 291,3 302,8  

Долни Дъбник 6 853,5 800,4 155,9 644,5 165,5 5 450,8 101,4 178,8 156,6  

Искър 3 139,5 570,9 97,7 473,2 110,2 2 242,6 80,1 0,0 135,7  

Левски 8 329,0 1 005,3 221,2 784,1 169,2 5 970,1 424,2 353,0 407,2  

Hикопол 4 022,9 698,2 163,1 535,1 140,7 2 355,1 40,7 495,9 292,3  

Плевен 63 081,6 3 414,1 362,3 3 051,8 334,3 48 151,5 4 958,6 2 986,7 3 236,4  

Пордим 4 179,3 566,9 126,8 440,1 106,2 2 693,4 41,3 646,2 125,3  

Червен бряг 13 865,8 1 255,3 279,0 976,3 197,6 10 839,3 636,8 623,6 313,2  

Kнежа 8 292,3 715,8 83,4 632,4 142,2 6 789,8 467,0 0,0 177,5  

ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ

         

Aсеновград 26 188,6 2 165,2 260,9 1 904,3 209,5 20 669,7 998,7 1 586,7 558,8  

Брезово 4 019,4 573,4 126,8 446,6 111,8 2 636,9 38,8 501,9 156,6  

Kалояново 4 988,3 738,8 181,3 557,5 134,1 3 175,5 105,6 709,0 125,3  

Kарлово 24 057,7 1 909,4 413,2 1 496,2 260,3 17 988,8 873,8 2 297,5 727,9  

Кричим 4 007,5 563,6 43,5 520,1 126,2 2 987,1 133,7 155,1 41,8  

Лъки 1 810,1 410,8 43,5 367,3 136,8 717,2 20,1 441,7 83,5  

„Mарица“ 13 181,9 1 388,2 402,3 985,9 196,9 10 660,1 355,4 28,0 553,3  

Перущица 3 465,9 472,3 43,5 428,8 121,5 2 528,9 132,9 0,0 210,3  

Пловдив 171 768,6 10 934,4 289,9 10 644,5 1 306,5 129 904,3 12 475,3 11 845,7 5 302,4  

Първомай 12 823,5 1 185,4 268,2 917,2 168,7 9 996,1 333,5 774,4 365,4  

Pаковски 12 929,5 1 065,6 145,0 920,6 125,6 10 705,6 524,3 341,4 167,0  

„Pодопи“ 10 661,1 1 345,9 326,2 1 019,7 135,4 8 398,6 478,4 0,0 302,8  

Cадово 8 343,0 873,8 224,8 649,0 104,5 6 553,4 161,4 514,2 135,7  

Стамболийски 8 382,1 943,3 130,6 812,7 134,4 6 452,0 458,9 226,5 167,0  

Cъединение 3 603,5 654,6 123,2 531,4 149,4 2 437,4 110,9 73,7 177,5  

Xисаря 5 836,6 700,3 116,0 584,3 139,5 3 897,1 105,9 471,5 522,3  

Куклен 3 001,1 529,3 43,5 485,8 102,5 2 198,4 87,4 0,0 83,5  

Сопот 5 438,5 625,7 65,2 560,5 138,2 3 648,4 308,8 517,5 199,9  

ОБЛАСТ 
РАЗГРАД

         

Завет 5 015,0 798,3 163,2 635,1 132,5 3 739,4 104,7 0,0 240,1  

Исперих 14 776,3 1 449,9 409,6 1 040,3 173,8 10 423,9 644,7 1 254,5 829,5  

Kубрат 9 257,2 1 121,9 282,7 839,2 113,7 6 232,2 454,1 896,8 438,5  

Лозница 5 659,0 855,1 242,9 612,2 120,7 3 943,9 58,9 461,2 219,2  

Pазград 30 155,3 2 054,4 300,8 1 753,6 244,3 20 818,9 1 465,3 3 676,8 1 895,6  

Cамуил 5 932,6 834,6 257,4 577,2 128,8 2 510,0 66,5 2 225,7 167,0  

Цар Калоян 2 904,7 556,6 65,2 491,4 105,0 1 771,1 50,5 306,7 114,8  

ОБЛАСТ РУСЕ          

Борово 3 256,0 560,8 112,3 448,5 116,6 1 312,8 34,9 1 063,9 167,0  

Бяла 5 732,9 771,8 134,1 637,7 149,2 4 005,0 102,2 490,9 213,8  



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  59   

(хил. лв.)

Общини

Разходи за
делегирани
от държава-
та дейности

в т.ч.

Общинска 
админи-
страция

в т.ч. за:
 

Отбрана 
и сигур-

ност

Образо- 
вание

Здраве-
опазване 

Социални 
услуги 

Култура

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности и 
услуги

кметове

служители 
в общин-
ска адми-
нистрация

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

2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Bетово 5 509,3 784,2 123,3 660,9 128,1 4 148,3 166,2 73,7 208,8  

Две могили 4 826,8 673,7 144,9 528,8 134,4 3 186,1 132,0 533,6 167,0  

Иваново 2 541,7 658,1 152,2 505,9 113,3 1 400,4 31,8 87,5 250,6  

Pусе 72 389,0 4 305,5 275,4 4 030,1 407,9 50 201,7 5 065,1 9 663,3 2 745,5  

Cливо поле 4 511,7 786,2 188,5 597,7 110,6 3 034,4 86,5 285,2 208,8  

Ценово 2 326,4 560,5 126,8 433,7 105,5 1 273,6 33,3 155,1 198,4  

ОБЛАСТ 
СИЛИСТРА

         

Aлфатар 2 342,3 466,2 90,7 375,5 133,4 844,9 17,1 734,5 146,2  

Главиница 5 894,0 956,3 329,8 626,5 132,3 3 776,0 80,2 573,4 375,8  

Дулово 15 101,8 1 596,8 474,8 1 122,0 142,7 11 444,8 304,9 1 101,0 511,6  

Kайнарджа 5 273,1 559,0 112,3 446,7 130,1 3 842,7 52,8 552,8 135,7  

Cилистра 27 041,8 1 768,2 177,6 1 590,6 274,3 16 555,6 1 993,5 4 727,7 1 722,5  

Cитово 3 194,9 586,4 130,5 455,9 106,0 2 318,7 37,6 0,0 146,2  

Tутракан 7 875,8 882,3 174,0 708,3 184,1 5 356,5 137,4 689,0 626,5  

ОБЛАСТ 
СЛИВЕН

         

Kотел 9 682,3 1 125,7 260,9 864,8 146,0 7 060,9 121,6 572,8 655,3  

Hова Загора 19 317,3 1 534,1 333,4 1 200,7 209,1 14 605,4 714,6 1 352,9 901,2  

Cливен 63 663,1 3 498,8 536,3 2 962,5 351,9 47 799,2 3 319,4 6 010,4 2 683,4  

Tвърдица 10 973,8 834,0 155,9 678,1 130,0 7 078,2 244,6 2 509,5 177,5  

ОБЛАСТ 
СМОЛЯН

         

Баните 2 185,8 495,8 94,2 401,6 104,6 1 381,1 19,5 70,0 114,8  

Борино 1 689,1 453,6 58,0 395,6 118,5 1 019,9 13,6 0,0 83,5  

Девин 6 651,2 782,0 181,3 600,7 150,8 5 275,3 123,8 110,5 208,8  

Доспат 5 303,0 675,3 152,2 523,1 104,4 4 119,0 63,4 236,5 104,4  

Златоград 6 524,8 701,4 101,5 599,9 125,8 4 658,0 365,2 507,4 167,0  

Mадан 6 204,5 723,4 126,8 596,6 121,1 4 660,9 111,5 431,0 156,6  

Hеделино 3 362,2 519,9 58,0 461,9 113,3 2 107,7 66,5 387,8 167,0  

Pудозем 6 272,6 674,8 126,8 548,0 161,1 4 828,6 83,9 336,3 187,9  

Cмолян 25 201,2 1 345,3 159,4 1 185,9 252,9 16 506,9 744,2 4 268,3 2 083,6  

Чепеларе 4 689,1 562,9 90,7 472,2 127,0 3 510,0 112,4 209,8 167,0  

СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА 544 839,3 34 523,4 1 565,7 32 957,7 6 847,9 435 906,4 31 647,6 24 741,0 11 173,0  

ОБЛАСТ 
СОФИЙСКА          

Антон 1 089,8 379,3 43,5 335,8 96,1 568,1 15,0 0,0 31,3  

Божурище 4 458,3 557,3 86,9 470,4 113,4 3 421,6 168,9 40,5 156,6  

Ботевград 17 105,4 1 195,3 145,0 1 050,3 150,5 12 918,8 993,8 1 262,8 584,2  

Годеч 2 327,0 463,7 43,5 420,2 107,5 1 622,7 60,0 0,0 73,1  

Горна Mалина 3 610,0 521,2 94,2 427,0 106,5 2 661,1 94,6 70,0 156,6  

Долна баня 4 924,6 463,7 43,5 420,2 122,6 2 579,1 159,3 1 537,3 62,6  

Драгоман 2 699,4 472,5 58,0 414,5 139,0 1 244,6 102,1 605,5 135,7  



СТР.  60  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

(хил. лв.)

Общини

Разходи за
делегирани
от държава-
та дейности

в т.ч.

Общинска 
админи-
страция

в т.ч. за:
 

Отбрана 
и сигур-

ност

Образо- 
вание

Здраве-
опазване 

Социални 
услуги 

Култура

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности и 
услуги

кметове

служители 
в общин-
ска адми-
нистрация

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

2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Eлин Пелин 11 603,3 1 017,4 228,3 789,1 164,6 9 534,5 379,5 110,6 396,7  

Eтрополе 8 322,7 661,3 61,7 599,6 156,2 6 384,4 430,7 428,3 261,8  

Златица 3 887,3 487,1 43,5 443,6 116,3 2 884,6 81,1 203,4 114,8  

Ихтиман 9 081,9 824,8 97,9 726,9 154,1 7 249,6 225,1 440,4 187,9  

Kопривщица 2 243,2 397,1 43,5 353,6 98,0 1 284,8 15,8 0,0 447,5  

Kостенец 6 396,9 681,6 87,1 594,5 124,2 5 126,7 203,4 0,0 261,0  

Kостинброд 7 877,0 767,4 97,9 669,5 144,8 5 963,9 261,2 562,2 177,5  

Мирково 1 289,6 393,6 43,5 350,1 127,8 681,4 13,7 0,0 73,1  

Пирдоп 4 091,7 558,2 61,6 496,6 115,0 2 815,9 114,1 405,0 83,5  

Правец 7 004,1 599,6 112,3 487,3 140,2 4 901,1 162,0 840,5 360,7  

Cамоков 18 752,1 1 358,0 232,1 1 125,9 195,4 14 367,6 434,3 1 643,0 753,8  

Cвоге 8 359,8 960,1 206,6 753,5 147,1 5 451,1 177,6 1 310,7 313,2  

Cливница 4 494,9 575,0 61,6 513,4 122,1 3 420,2 98,9 122,1 156,6  

Чавдар 1 026,4 371,1 43,5 327,6 108,4 503,8 11,8 0,0 31,3  

Челопеч 1 650,8 378,5 43,5 335,0 106,4 1 025,9 66,9 0,0 73,1  

ОБЛАСТ 
СТАРА ЗАГОРА

         

Братя 
Даскалови

3 700,3 613,5 144,9 468,6 120,4 2 666,0 61,5 51,0 187,9  

Гурково 3 006,3 515,7 76,1 439,6 115,0 2 202,6 79,0 0,0 94,0  

Гълъбово 6 949,1 710,9 116,0 594,9 110,1 5 124,0 129,9 696,7 177,5  

Kазанлък 37 306,7 2 399,4 347,9 2 051,5 245,8 26 902,0 2 358,5 4 107,1 1 293,9  

Mъглиж 6 500,1 747,4 159,4 588,0 151,8 5 241,8 164,3 38,2 156,6  

Николаево 3 968,6 523,6 94,2 429,4 119,6 3 068,4 82,6 70,0 104,4  

Oпан 1 283,4 408,6 58,0 350,6 95,1 641,9 12,5 0,0 125,3  

Павел баня 8 357,0 931,6 232,1 699,5 144,4 6 410,8 428,1 243,7 198,4  

Pаднево 8 768,2 935,1 184,8 750,3 172,4 6 504,9 256,4 555,3 344,1  

Cтара Загора 76 803,8 4 216,0 351,5 3 864,5 395,0 55 359,6 5 940,7 8 193,9 2 698,6  

Чирпан 11 710,3 925,5 116,0 809,5 208,4 9 240,6 501,9 447,6 386,3  

ОБЛАСТ 
ТЪРГОВИЩЕ

         

Aнтоново 2 948,3 561,5 90,7 470,8 139,9 2 014,3 34,2 0,0 198,4  

Oмуртаг 9 278,8 1 475,0 467,5 1 007,5 115,9 6 764,3 431,9 11,5 480,2  

Oпака 3 006,3 603,6 130,5 473,1 122,6 1 959,6 36,8 189,7 94,0  

Попово 14 483,1 1 291,0 308,1 982,9 180,6 10 203,6 265,0 1 773,0 769,9  

Tърговище 30 778,7 2 480,2 579,9 1 900,3 235,7 22 108,9 1 904,6 2 346,0 1 703,3  

ОБЛАСТ
ХАСКОВО

         

Димитровград 20 824,9 1 824,2 253,7 1 570,5 207,8 16 079,0 673,8 1 434,6 605,5  

Ивайловград 3 784,8 564,0 72,4 491,6 128,0 2 567,4 71,7 359,7 94,0  

Любимец 5 202,0 598,4 61,6 536,8 123,1 3 993,1 372,6 0,0 114,8  

Mаджарово 1 555,4 475,1 90,7 384,4 117,4 906,8 14,3 0,0 41,8  

Mинерални 
бани

2 722,4 651,8 163,1 488,7 91,6 1 780,9 34,1 70,0 94,0  



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  61   

(хил. лв.)

Общини

Разходи за
делегирани
от държава-
та дейности

в т.ч.

Общинска 
админи-
страция

в т.ч. за:
 

Отбрана 
и сигур-

ност

Образо- 
вание

Здраве-
опазване 

Социални 
услуги 

Култура

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности и 
услуги

кметове

служители 
в общин-
ска адми-
нистрация

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

2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Cвиленград 12 537,7 963,2 112,4 850,8 207,5 8 974,7 654,6 1 497,6 240,1  

Cимеоновград 4 814,9 605,5 61,7 543,8 103,9 3 493,3 229,7 215,5 167,0  

Cтамболово 3 807,6 1 091,9 420,4 671,5 113,0 2 378,8 45,8 73,7 104,4  

Tополовград 6 081,9 697,7 145,0 552,7 139,8 3 967,1 91,9 955,7 229,7  

Xарманли 11 155,9 1 106,9 145,0 961,9 161,4 8 562,9 287,3 696,3 341,1  

Xасково 47 339,7 2 986,5 500,1 2 486,4 308,4 37 413,3 1 750,7 2 970,5 1 910,3  

ОБЛАСТ 
ШУМЕН

         

Велики 
Преслав

6 071,1 840,2 181,3 658,9 136,1 4 008,3 224,6 307,5 554,4  

Bенец 3 789,3 861,2 232,1 629,1 99,1 2 539,9 50,8 92,1 146,2  

Bърбица 5 557,3 937,6 290,0 647,6 129,3 4 296,1 100,3 0,0 94,0  

Kаолиново 6 731,0 1 118,3 290,0 828,3 134,7 5 282,3 101,7 0,0 94,0  

Kаспичан 4 626,0 650,3 144,9 505,4 139,7 2 992,9 98,5 546,2 198,4  

Hикола 
Kозлево

4 777,6 705,3 184,8 520,5 128,7 3 698,3 67,8 0,0 177,5  

Hови пазар 12 578,0 977,4 177,6 799,8 151,6 8 949,2 382,4 1 856,4 261,0  

Cмядово 5 067,5 562,8 97,7 465,1 137,5 2 380,1 79,8 1 729,8 177,5  

Xитрино 2 834,1 972,3 351,6 620,7 107,8 1 560,4 26,6 0,0 167,0  

Шумен 50 855,0 2 744,6 311,6 2 433,0 282,8 35 813,7 3 960,0 4 820,1 3 233,8  

ОБЛАСТ 
ЯМБОЛ

         

Болярово          4 062,5 453,3 72,4 380,9 154,6 1 391,9 34,7 1 881,8 146,2  

Eлхово 8 237,3 836,7 163,2 673,5 165,8 6 029,1 163,3 667,0 375,4  

Cтралджа 7 451,6 723,8 126,8 597,0 150,8 5 257,0 168,3 817,6 334,1  

„Tунджа“ 9 205,4 1 232,3 449,5 782,8 187,5 6 245,9 273,8 597,7 668,2  

Ямбол 39 192,4 2 122,6 50,7 2 071,9 236,0 30 066,2 1 859,7 3 325,2 1 582,7  

ВСИЧКО: 3 653 185,2 313 644,3 47 811,2 265 833,1 49 723,9 2 690 851,6 170 000,7 290 899,3 136 044,1 2 021,3

Чл. 52. Разчетите за финансиране на ка-
питаловите разходи на общините, одобрени с 
решение на общинския съвет, се представят в 
Министерството на финансите при условия и 
по ред, определени от министъра на финансите.

Чл. 53. (1) Годишният размер на общата 
субсидия за делегираните от държавата дей-
ности за общините се разпределя по триме-
сечия, както следва:

1. първо тримесечие – 30 на сто;
2. второ тримесечие – 25 на сто;
3. трето тримесечие – 20 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
(2) Целевата субсидия за капиталови разходи 

по чл. 50 се предоставя на общините до 5-о 
число на текущия месец, въз основа на заявки 
на общините, при условията и реда, определени 
от министъра на финансите по чл. 52.

(3) Общата изравнителна субсидия по 
чл. 50 се предоставя на общините до 20 януари 
в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на 
сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто. 

(4) Средствата за зимно поддържане и 
снегопочистване по чл. 50 се предоставят на 
общините до 20 януари в размер 75 на сто 
и до 30 октомври – останалите 25 на сто.

(5) Общата субсидия за делегираните от 
държавата дейности се предоставя ежемесеч-
но до 5-о число на текущия месец в размер 
една трета от тримесечното разпределение 
по ал. 1.

Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите макси-
мални размери на задълженията към достав-
чици към 31 декември 2020 г. на бюджетните 
организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси, както следва:
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№ Наименование Сума 
(хил. лв.)

 1 2

1. Българска академия на науките 2 800,0

2. Българска телеграфна агенция 20,0

3. Българска национална телевизия 10 000,0

4. Българско национално радио 2 000,0

5. Държавни висши училища 15 952,0

 А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образовани-
ето и науката 14 952,0

5.1. Технически университет – София 800,0

5.2. Технически университет – Варна 60,0

5.3. Технически университет – Габрово 50,0

5.4. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 145,0

5.5. Университет по хранителни технологии – Пловдив 115,0

5.6. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 200,0

5.7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 100,0

5.8. Лесотехнически университет – София 170,0

5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 246,0

5.10. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 164,0

5.11. Университет за национално и световно стопанство – София 1 200,0

5.12. Икономически университет – Варна 50,0

5.13. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 205,0

5.14. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 4 285,0

5.15. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 400,0

5.16. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 200,0

5.17. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 830,0

5.18. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 14,0

5.19. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 700,0

5.20. Аграрен университет – Пловдив 115,0

5.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диа-
мандиев“ – Пловдив 35,0

5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 45,0

5.23. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 350,0

5.24. Национална художествена академия – София 56,0

5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 30,0

5.26. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 61,0

5.27. Медицински университет – София 2 385,0

5.28. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 561,0

5.29. Медицински университет – Пловдив 650,0

5.30. Медицински университет – Плевен 20,0

5.31. Тракийски университет – Стара Загора 500,0

5.32. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 125,0

5.33. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 85,0

 Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната 1 000,0

5.34. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 200,0

5.35. Национален военен университет „Васил Левски“ 500,0

5.36. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 200,0

5.37. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 100,0

 Всичко: 30 772,0
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(2) Сумите за съответните бюджетни ор-
ганизации по ал. 1 могат да бъдат увеличени 
с акт на Министерския съвет, като общият 
размер на увеличенията не може да надвишава 
20 на сто от сумата по ал. 1 за съответната 
бюджетна организация.

(3) Министерският съвет може да извършва 
компенсирани промени в сумите по ал. 1, ко-
гато очакваният размер на задълженията към 
доставчиците на съответната бюджетна органи-
зация е по-малък от съответната сума по ал. 1.

(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3 
се включват всички задължения към дос-

тавчици, които подлежат на плащане и 
отчитане по съответните бюджети на бю-
джетните организации по ал. 1, с изключе-
ние на задълженията по финансов лизинг, 
търговски лизинг и други форми на дълг, за  
доставки на активи, отчетени като бюджетни 
разходи.

Чл. 55. (1) Утвърждава целеви текущи и ка-
питалови разходи в областта на електронното 
управление и за използваните информационни 
и комуникационни технологии в рамките 
на бюджетите на бюджетните организации, 
както следва:

(хил. лв.)

№ Наименование Общо 
разходи

Текущи 
 разходи

Капиталови 
разходи

1 2 2.1 2.2

1. Сметна палата 840,0 590,0 250,0

2. Администрация на президента 133,3 41,9 91,4

3. Министерски съвет 3 673,4 2 570,6 1 102,8

4. Омбудсман 79,8 54,8 25,0

5. Министерство на финансите 35 565,1 25 689,1 9 876,0

6. Министерство на външните работи 9 760,2 4 437,2 5 323,0

7. Министерство на отбраната 100,0 0,0 100,0

8. Министерство на вътрешните работи 2 660,0 2 060,0 600,0

9. Министерство на правосъдието 8 865,6 3 537,1 5 328,5

10. Министерство на труда и социалната политика 4 590,9 3 451,3 1 139,6

11. Министерство на здравеопазването 8 883,9 5 304,0 3 579,9

12. Министерство на образованието и науката 14 858,8 6 608,4 8 250,4

13. Министерство на културата 1 036,8 652,3 384,5

14. Министерство на околната среда и водите 4 146,7 1 326,3 2 820,4

15. Министерство на икономиката 1 389,0 1 064,9 324,1

16. Министерство на енергетиката 550,1 215,1 335,0

17. Министерство на туризма 103,0 70,0 33,0

18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 5 593,8 3 242,7 2 351,1

19. Министерство на земеделието, храните и горите 6 384,0 1 725,0 4 659,0

20. Министерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията

2 388,2 1 172,3 1 215,9

21. Министерство на младежта и спорта 714,7 542,3 172,4

22. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на при-
надлежност на български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската народна армия

162,0 102,0 60,0

23. Комисия за защита от дискриминация 107,3 35,3 72,0

24. Комисия за защита на личните данни 222,0 92,0 130,0

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

435,6 319,6 116,0

26. Национална служба за охрана 34,8 20,8 14,0

27. Национален статистически институт 4 897,0 1 502,0 3 395,0

28. Комисия за защита на конкуренцията 10,0 10,0 0,0

29. Комисия за регулиране на съобщенията 1 684,1 734,5 949,6

30. Съвет за електронни медии 107,5 85,9 21,6

31. Комисия за енергийно и водно регулиране 916,4 188,4 728,0
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(хил. лв.)

№ Наименование Общо 
разходи

Текущи 
 разходи

Капиталови 
разходи

1 2 2.1 2.2

32. Агенция за ядрено регулиране 538,3 358,3 180,0

33. Държавна комисия по сигурността на информацията 179,0 90,0 89,0

34. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 170,1 65,7 104,4

35. Комисия за финансов надзор 1 746,0 543,1 1 202,9

36. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 37,0 30,0 7,0

37. Държавен фонд „Земеделие“ 8 369,0 3 755,0 4 614,0

38. Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни 
средства

68,0 29,5 38,5

39. Държавна агенция „Електронно управление“ 10 072,3 4 556,3 5 516,0

 Всичко: 142 073,7 76 873,7 65 200,0

Чл. 60. Минималният размер на основната 
заплата за най-ниската длъжност, предвидена 
за заемане от държавен служител по чл. 68 
от Закона за държавния служител, е 610 лв. 
от 1 януари 2020 г.

Чл. 61. Базата за определяне размера на 
основното месечно възнаграждение за най-
ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 
от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България, по чл. 177, ал. 2 и 
чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона 
за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от 
Закона за Държавна агенция „Национална 
сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за 
Националната служба за охрана и по чл. 64, 
ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Раз-
узнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2020 г.

Чл. 62. (1) Средномесечният доход по 
чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца 
за 2020 г. е 450 лв.

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, 
т. 1 от Закона за семейни помощи за деца 
за 2020 г. е 410 лв.

(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, 
т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 
2020 г. е от 410,01 лв. до 510 лв. включително.

(4) Размерът на месечните помощи за 
отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона 
за семейни помощи за деца за 2020 г. за се-
мействата със средномесечен доход на член 
от семейството за предходните 12 месеца, 
по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, 
както следва:

1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 90 лв.;
3. за семейство с три деца – 135 лв.;
4. за семейство с четири деца – 145 лв., 

като за всяко следващо дете в семейството 
помощта за семейството расте с 20 лв.

(5) Размерът на месечните помощи за 
отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона 
за семейни помощи за деца за 2020 г. за се-

(2) Промени на утвърдените с ал. 1 разходи 
могат да се извършват по реда на Закона за 
публичните финанси при обективна невъз-
можност за усвояване на част от утвърдените 
разходи, както и при доказана необходимост 
от увеличаването им, след предварително 
съгласуване с председателя на Държавна 
агенция „Електронно управление“.

Чл. 56. (1) В 10-дневен срок от обнародва-
нето на постановлението за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България 
за 2020 г. в „Държавен вестник“ бюджетни-
те организации, чиито бюджети са част от 
държавния бюджет, публикуват на интернет 
страницата си утвърдените им бюджети, 
както и програмните формати на бюджетите 
си при спазване на изискванията на Закона 
за защита на класифицираната информация.

(2) Първостепенните разпоредители с 
бюджет са отговорни и контролират проце-
са по публикуване от второстепенните им 
разпоредители с бюджет на информация или 
на документи на интернет страницата им, 
когато това е предвидено в този закон или 
в Закона за публичните финанси.

Чл. 57. При създаване през 2020 г. на бю-
джетна организация, чийто бюджет е част 
от държавния бюджет и ръководителят є е 
определен за първостепенен разпоредител с 
бюджет, Министерският съвет определя раз-
мера на основните показатели на бюджета на 
организацията и други показатели съгласно 
Закона за публичните финанси, без да се 
нарушава бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.

Чл. 58. Утвърждава обща годишна кво-
та за предоставяне на ваучери за храна по 
чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане в размер на 350 млн. лв.

Чл. 59. Определя до 84 млн. лв. общ размер 
на сумата, подлежаща за възстановяване на 
земеделските стопани от акциза за газьола 
съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане 
на земеделските производители.
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мействата със средномесечен доход на член 
от семейството за предходните 12 месеца 
съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на 
помощта, определен в ал. 4.

(6) Размерът на месечната помощ за от-
глеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона 
за семейни помощи за деца се определя и 
изплаща в размера по ал. 4, т. 1.

(7) Размерът на месечната помощ за 
отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от 
Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ при 
бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца за 2020 г. е 150 лв.

(9) Размерът на еднократната помощ при 
раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от За-
кона за семейни помощи за деца за 2020 г. 
е, както следва:

1. за първо дете – 250 лв.;
2. за второ дете – 600 лв.;
3. за трето дете – 300 лв.;
4 .  з а  че т вър т о и в ся ко с лед ващо 

дете – 200 лв.
(10) Размерът на допълнителната едно-

кратна помощ за дете с установени трайни 
увреждания 50 и над 50 на сто до навърш-
ване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 
от Закона за семейни помощи за деца за 
2020 г. е 100 лв.

(11) Размерът на еднократната помощ при 
осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона 
за семейни помощи за деца се определя и 
изплаща в размера по ал. 9, т. 1.

(12) Размерът на месечните помощи за 
отглеждане на дете до навършване на една 
година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца за 2020 г. е 100 лв.

(13) Размерът на еднократната помощ за 
отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от 
Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. 
е 1200 лв. за всяко дете.

(14) Размерът на еднократната помощ за 
отглеждане на дете от майка (осиновителка) 
студентка, учаща в редовна форма на обу-
чение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца за 2020 г. е 2880 лв.

(15) Размерът на месечната помощ за 
отглеждане на дете с трайно увреждане по 
чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи 
за деца за 2020 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност – 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност – 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(16) Размерът на месечната помощ за 
отглеждане на дете с трайно увреждане по 

чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи 
за деца за 2020 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност – 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност – 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(17) Размерът на месечната помощ за дете 
без право на наследствена пенсия от починал 
родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца за 2020 г. е 115 лв.

(18) Размерът на обезщетенията по чл. 230, 
ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България 
за 2020 г. е 340 лв.

Чл. 63. Максималният размер на дър-
жавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от 
Закона за награждаване на лица за особени 
заслуги към българската държава и нацията 
е, както следва:

1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 
700 лв.;

2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 
700 лв.;

3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 
5000 лв.

Чл. 64. Размерът на държавната субсидия 
за един получен действителен глас по чл. 26, 
ал. 1 от Закона за политическите партии за 
2020 г. е 8 лв. 

Чл. 65. Максималният размер на при-
съдената издръжка, която се изплаща от 
държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния 
кодекс, за 2020 г. е 80 лв.

Чл. 66. Минималният размер на фискал-
ния резерв към 31 декември 2020 г. е в размер 
4,5 млрд. лв.

Чл. 67. Максималният размер на държав-
ния дълг към края на 2020 г. не може да 
надвишава 23,1 млрд. лв.

Чл. 68. (1) Максималният размер на 
новия държавен дълг, който може да бъде 
поет по реда на Закона за държавния дълг, 
е 2,2 млрд. лв.

(2) В рамките на ограничението по ал. 1 
Министерският съвет може да поема външен 
държавен дълг по средносрочната програма 
за емитиране на дълг на международните 
пазари, създадена с Договора за дилърство 
между Република България в качеството на 
Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лими-
тид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете 
Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството 
на Организатори и Дилъри относно Глобална 
средносрочна програма на Република Бъл-
гария за издаване на облигации на стойност 
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8 000 000 000 евро, Договора за агентство 
между Република България в качеството 
на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, 
в качеството на Фискален агент, Плате-
жен агент, Агент по замяната, Агент по 
прехвърлянето и Агент за изчисляване и 
Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в 
качеството на Регистратор, Платежен агент 
и Агент по прехвърлянето относно Глобал-
на средносрочна програма на Република 
България за издаване на облигации на стой-
ност 8 000 000 000 евро, и Акта за поемане 
на задължения от Република България в 
качеството на Емитент относно Глобална 
средносрочна програма на Република Бъл-
гария за издаване на облигации на стойност 
8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 
2015 г. (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 16 
от 2015 г.) (ДВ, бр. 25 от 2015 г.).

(3) В рамките на текущата бюджетна годи-
на разпоредителите с бюджет по държавния 
бюджет не могат да поемат нов държавен 
дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона 
за публичните финанси.

Чл. 69. (1) За целите на касовото управле-
ние и плащанията на бюджетните органи-
зации освен дълга по чл. 68, ал. 1 може да 
се поема държавен дълг, който се изплаща 
до края на текущата бюджетна година, при 
условие че не се увеличава държавният дълг 
към края на годината.

(2) За оптимизиране на обслужването на 
държавния дълг министърът на финансите 
може:

1. да емитира освен дълга по чл. 68, ал. 1 
държавни ценни книжа за обратно изкупу-
ване на вътрешни и външни задължения на 
страната, при условие че не се увеличава 
държавният дълг към края на годината;

2. да сключва договори за намаляване на 
риска при рефинансиране и изглаждане на 
матуритетната структура на дълга, при ус-
ловие че в резултат на това не се увеличава 
номиналната стойност на дълга;

3. да сключва договори за валутни и лих-
вени суапови операции;

4. да изплаща предсрочно задължения по 
държавния дълг.

Чл. 70. В рамките на текущата бюджетна 
година Министерският съвет може да издава 
държавни гаранции, както следва:

1. под формата на гаранционни депо-
зити съгласно чл. 81 – в общ размер до  
100 млн. лв.;

2. по Закона за кредитиране на студенти 
и докторанти – в общ размер до 50 млн. лв.;

3. по Закона за гарантиране на влоговете в 
банките държавна гаранция по споразумение 
между Международната банка за възстано-
вяване и развитие и Фонда за гарантиране 

на влоговете в банките, за осигуряване на 
достъп на Фонда за гарантиране на влого-
вете в банките до инструмент за условно 
финансиране в размер до 350 млн. евро, при 
условие за последваща ратификация.

Чл. 71. Максималният размер на новите 
държавни гаранции, които могат да бъдат 
издадени по реда на чл. 70, е 835 млн. лв.

Чл. 72. За 2020 г. приходите, разходите, 
включително за сметка на националното 
съфинансиране, както и елементите на фи-
нансирането, свързани с държавните инвес-
тиционни заеми и държавните инвестицион-
ни заеми с краен бенефициент – търговско 
дружество, администрирани и управлявани 
от разпоредители с бюджет по държавния 
бюджет, са планирани по централния бюджет. 
Общият лимит на разходите е в размер до 
42 583,2 хил. лв.

Чл. 73. (1) Държавните висши учили-
ща могат да поемат дълг в общ размер до 
20 млн. лв. за финансиране на проекти 
чрез финансови инструменти по смисъла на 
чл. 2, т. 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 
на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на общопри-
ложими разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони 
и Европейския фонд за морско дело и рибар-
ство и за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 
20 декември 2013 г.), от финансови посредни-
ци, в изпълнение на финансов инструмент, 
управляван от „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България“ – ЕАД.

(2) Дълг по ал. 1 се поема съгласувано с 
министъра на образованието и науката след 
преценка от негова страна на възможностите 
на съответното държавно висше училище 
за обслужването на плащанията по дълга.

Чл. 74. (1) В случаите, когато на основа-
ние чл. 109 и 110 от Закона за публичните 
финанси се одобряват промени на показа-
тели по отделните бюджетни програми по 
бюджетите на първостепенните разпореди-
тели с бюджет, които прилагат програмен 
формат на бюджет, свързани с увеличение 
на администрираните разходи, за които с 
постановлението за изпълнението на дър-
жавния бюджет на Република България за 
2020 г. не са утвърдени администрирани 
разходни параграфи, с акта за одобряване 
на промените се създават администрирани 
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разходни параграфи и се посочва размерът 
на сумите по тях.

(2) С промени по бюджетите на първос-
тепенните разпоредители с бюджет по ал. 1, 
извършвани на основание чл. 112, ал. 2 и 3 
от Закона за публичните финанси, могат да 
се създават нови администрирани разходни 
параграфи извън утвърдените с постановле-
нието за изпълнението на държавния бюджет 
на Република България за 2020 г. или вече 
създадените по реда на ал. 1, само след 
предварително съгласуване с министъра на 
финансите или оправомощено от него лице.

Чл. 75. Министерският съвет може да 
извършва промени на утвърдените с този 
закон максимални размери на ангажимен-
тите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2020 г., и на максималните размери на 
новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2020 г., на първос-
тепенните разпоредители с бюджет, част 
от държавния бюджет, след представянето 
по реда на чл. 167 от Закона за публичните 
финанси на отчетните данни, отнасящи се за 
техните годишни финансови отчети за 2019 г.

Чл. 76. (1) Разходите за персонал, утвър-
дени по чл. 4 – 47, се извършват до опреде-
ления размер с изключение на делегираните 
бюджети.

(2) Промени на разходите за персонал 
могат да се извършват само с акт на Ми-
нистерския съвет при структурни промени, 
както и при компенсирани промени между 
бюджети.

(3) При намаляване числеността на пер-
сонала, извън случаите на извеждане на 
дейности от бюджетно на друго финансира-
не и случаите на намаляване на персонала 
вследствие на преминаване на функции и 
персонал към друга бюджетна организация, 
икономиите от разходите за персонал може 
да се използват за увеличаване на индивиду-
алните основни месечни заплати съобразно 
оценката на изпълнението.

(4) Икономията на разходите за персонал 
може да се използва текущо или с натрупване 
за изплащането на допълнителни възнаграж-
дения за постигнати резултати и дължимите 
за тях осигурителни вноски и/или за други 
разходи. При необходимост първостепенни-
те разпоредители с бюджет по държавния 
бюджет извършват съответните вътрешно-
компенсирани промени по бюджетите си и 
уведомяват министъра на финансите.

(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отноше-
ние на увеличение на разходите за персонал 
за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;
2. вътрешно преструктуриране на разходи-

те за социално-битово и културно обслужване 

на персонала и за допълнителни плащания 
по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за 
дипломатическата служба с характер на 
плащания за персонала и свързаните с тях 
осигурителни вноски и данъци;

3. получени трансфери от други бюджети, 
които не са част от държавния бюджет; 

4. получени трансфери от бюджети по 
държавния бюджет в годишен размер на 
увеличението до 2 млн. лв.;

5. средства по програми за развитие на 
предучилищното и училищното образование;

6. разходи за изпълнение на Националния 
план за действие по заетостта и за възна-
граждения на приемните семейства по Закона 
за закрила на детето;

7. проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз;

8. вътрешно преструктуриране на разхо-
дите за случаите, когато разпоредителите с 
бюджет изпълняват международни договори 
и програми през текущата година, в т.ч. по 
официална помощ за развитие и хумани-
тарна помощ;

9. разходи от резерва за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 
при участие в спасителни и/или неотложни 
аварийно-възстановителни дейности.

(6) Промените по ал. 5, по т. 1 – 8, с 
изключение за самостоятелните бюджети, 
се извършват от министъра на финансите 
по реда на чл. 110 от Закона за публичните 
финанси, а тези по т. 9 – по реда на чл. 109 
от Закона за публичните финанси.

(7) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно 
и от Националния осигурителен институт, 
Националната здравноосигурителна каса и 
от общините за делегираната от държавата 
дейност „Общинска администрация“.

Чл. 77. Бюджетните организации, наста-
нени в сгради – собственост на държавата 
или на общините, не заплащат наеми.

Чл. 78. (1) Определя сметките за сред-
ствата от Европейския съюз, за които през 
2020 г. Министерският съвет ще утвърждава 
годишни разчети, както следва:

1. сметка за средствата от Европейския 
съюз на Националния фонд;

2. сметка за средствата от Европейския 
съюз на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Промени в разчетите по сметката по 
ал. 1, т. 1 се извършват от Министерския 
съвет по предложение на министъра на фи-
нансите след изтичане на третото тримесе-
чие на бюджетната година при съществено 
влошаване на бюджетното є салдо.

(3) Промени в разчетите по сметката по 
ал. 1, т. 2 се извършват от Министерския 
съвет по предложение на министъра на зе-
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меделието, храните и горите съгласувано с 
министъра на финансите след изтичане на 
третото тримесечие на бюджетната година 
при влошаване на бюджетното є салдо.

(4) Министърът на финансите може да 
извършва компенсирани промени по ут-
върдените годишни разчети на сметките 
по ал. 1, т. 1 и 2 при запазване на тяхното 
бюджетно салдо.

(5) Предвидените трансфери от централния 
бюджет за сметките за средства от Евро-
пейския съюз по ал. 1, както и останалите 
приложими за тези сметки форми за финан-
сиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за 
публичните финанси се използват за финан-
сиране на плащания, свързани с функциите 
и дейността на Националния фонд и на 
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащател-
ната агенция, включително и за покриване 
на суми и/или тяхното възстановяване на 
европейските фондове, произтичащи от 
недопустими разходи, финансови корекции, 
прихващания и възстановявания на суми, 
осигуряване на финансирания чрез временни 
безлихвени заеми по чл. 104, ал. 1, т. 2 и 
чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните фи-
нанси, както и за акумулиране на средства 
по тези сметки, разполагаеми за плащания 
за следващи години.

(6) По реда на ал. 2 и 3 може да се из-
вършва промяна на трансфера от централния 
бюджет за съответната сметка за средства 
от Европейския съюз, включително чрез 
възстановяване на неусвоени трансфери, в 
т.ч. и от минали години, по сметка на цен-
тралния бюджет, при условие че при тази 
промяна не се възпрепятства своевременното 
финансиране и извършване на разплащания 
от съответната сметка или промяната на 
трансфера се компенсира за съответната 
сметка за средства от Европейския съюз с 
други приложими форми за финансиране 
съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публич-
ните финанси.

Чл. 79. (1) Националното съфинансиране 
на средствата от помощта, предоставена на 
Република България от Европейския съюз 
и от други донори по Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Инициативата 
за младежка заетост, Фонда за европей-
ско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица на Европейския съюз, програмите за 
трансгранично сътрудничество по външни 
граници на Европейския съюз, Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство, Норвежкия финансов меха-
низъм и по Програмата за сътрудничество 
„България – Швейцария“, се включва в 

трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 
от държавния бюджет.

(2) Националното съфинансиране на 
средствата от помощта, предоставена на 
Република България от Европейския съюз 
по Европейския фонд за гарантиране на зе-
меделието, Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, Европейския 
фонд за морско дело и рибарство и Евро-
пейския фонд за рибарство, се включва в 
трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.5 
от държавния бюджет.

Чл. 80. (1) За уреждане на взаимоотноше-
нията, свързани с наложени финансови корек-
ции по оперативни програми и с предоставени 
безлихвени заеми от централния бюджет, 
министърът на финансите, по предложение 
на органите, отговорни за финансовото упра-
вление на средствата от Европейския съюз, 
може да извършва промени на бюджетните 
взаимоотношения между централния бюджет, 
сметките за средства от Европейския съюз и 
бюджетите на бенефициентите – бюджетни 
организации.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага 
съответно и за средствата от други между-
народни програми и договори, за които се 
прилага режимът на сметките за средства 
от Европейския съюз.

(3) Размерът на неразплатените задълже-
ния на общини – бенефициенти по програми, 
съфинансирани от Европейския фонд за ре-
гионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за рибарство, за наложени 
финансови корекции се намалява с 80 на сто 
еднократно чрез сключване на тристранно 
споразумение между управляващия орган 
на оперативната програма, министъра на 
финансите и кмета на съответната община.

Чл. 81. (1) За покриване на финансовия 
недостиг на общини, други бюджетни ор-
ганизации и на държавни предприятия по 
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са 
бенефициенти по проекти по оперативните 
програми „Транспорт и транспортна ин-
фраструктура 2014 – 2020“, „Околна среда 
2014 – 2020“ и „Региони в растеж 2014 – 2020“, 
одобрени от Европейската инвестиционна 
банка в съответствие с изискванията на 
Финансовия договор между Република Бъл-
гария и Европейската инвестиционна банка 
(проект „България – съфинансиране по Фон-
довете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), може 
да се отпускат заеми от Българската банка 
за развитие въз основа на предоставени от 
централния бюджет възстановими средства 
със специално предназначение по смисъла 
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на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба 
на Закона за Българската банка за развитие.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на 
Българската банка за развитие като гаран-
ционни депозити.

(3) Предоставянето на средства за пок-
риване на финансов недостиг на заемооб-
разен принцип чрез Българската банка за 
развитие се извършва в съответствие със 
Споразумението за определяне на обхвата на 
управленската отговорност с цел осигуряване 
на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финан-
совия договор между Република България и 
Европейската инвестиционна банка (проект 
„България – съфинансиране по Фондовете 
на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“).

(4) Поетият дълг от общините по линия 
на Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна 
банка (проект „България – съфинансиране 
по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) 
не се включва в ограничението по чл. 32, 
ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 82. (1) Годишният размер на плаща-
нията за 2020 г. за всяка община по дъл-
госрочни договори с гарантиран резултат 
(ЕСКО договори) и по заеми, предоставени 
им от финансови посредници в изпълнение 
на финансов инструмент, управляван от 
„Фонд мениджър на финансови инструменти 
в България“ – ЕАД, не се включва в общия 
годишен размер на плащанията по общинския 
дълг за съответната община при определя-
не на съотношението и при прилагане на 
ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси.

(2) Алинея 1 не се прилага при устано-
вени от контролен орган нарушения при 
сключването на ЕСКО договорите и/или 
при установяване на негативно въздействие 
на тези договори върху параметрите на раз-
ходите на общините.

(3) Плащанията през 2019 г. по главницата 
на съществуващ дълг със средства от нов 
дълг, който е поет за рефинансирането му, 
не се включват в ограничението по чл. 32, 
ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(4) При прилагане на ограничението по 
чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финан-
си се включват извършените плащания по 
главницата на банкови заеми тип овърдрафт/
револвиращи кредити.

(5) През 2020 г. общините могат да поемат 
дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от 
Закона за публичните финанси чрез заеми, 
предоставени им от финансови посредници 
в изпълнение на финансов инструмент, уп-
равляван от  „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България“ – ЕАД, като го-
дишният размер на плащанията на общината 

за всяка година по всички видове заеми, без 
тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32, 
ал. 5 от Закона за публичните финанси, и без 
плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, 
не може да надвишава 18 на сто от средно-
годишния размер на собствените приходи и 
общата изравнителна субсидия за последните 
три години, изчислен на базата на данни 
от годишните отчети за изпълнението на 
бюджета на общината.

Чл. 83. (1) Когато по одобрени проекти 
данък върху добавената стойност е финанси-
ран като разход от разпоредители с бюджет, 
за частта, за която възниква право на прис-
падане на данъчен кредит по реда на Закона 
за данък върху добавената стойност, сумата 
се връща на разпоредителя с бюджет, който 
е финансирал разхода, от този разпоредител 
с бюджет, който е получил финансирането, 
в срок до края на месеца, следващ месеца, 
през който правото на данъчен кредит е уп-
ражнено. За невъзстановените в срок суми 
се дължи лихва за забава съгласно Закона за 
лихвите върху данъци, такси и други подобни 
държавни вземания.

(2) Вземанията по ал. 1 са публични и се 
събират по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.

Чл. 84. (1) Държавен фонд „Земеделие“ 
извършва плащания за финансиране на раз-
ходи за данък върху добавената стойност на 
общини по одобрени за подпомагане проекти 
по Програмата за развитие на селските райо-
ни за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. 
и по Програмата за морско дело и рибар-
ство за периода 2014 – 2020 г. въз основа 
на подадено от бенефициентите искане за 
плащане съгласно реда и условията за това, 
определени от изпълнителния директор на 
Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Общините са длъжни в срок до 10 дни 
от постъпването на финансовите средства 
по ал. 1 по банковата сметка за средства от 
Европейския съюз да ги преведат по сметките 
на съответния доставчик на услуга, стока или 
строителство по одобрения проект, като в 
същия срок представят пред Държавен фонд 
„Земеделие“ доказателства за извършено-
то плащане в случаите на междинно или 
окончателно искане. При неизпълнение на 
задължението по изречение първо общините 
дължат възстановяване на Държавен фонд 
„Земеделие“ на изплатените финансови сред-
ства заедно със законната лихва, считано от 
изтичането на 10-дневния срок. В случаите, 
когато преди постъпване на средствата по 
ал. 1 общините са финансирали разходи за 
данък върху добавената стойност по склю-
чени договори със съответния доставчик на 
услуга, стока или строителство по одобрения 
проект с временно свободните средства по 
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бюджета на общината, ползваният бюдже-
тен ресурс се възстановява с постъпилите 
средства по банковата сметка за средства от 
Европейския съюз.

(3) Разход, финансиран по ал. 1, за данък, 
за който възниква право на приспадане на 
данъчен кредит по реда на Закона за данък 
върху добавената стойност, подлежи на въз-
становяване от общината на Държавен фонд 
„Земеделие“ по реда на чл. 83.

(4) В случаите, когато изплатена по одо-
брения проект безвъзмездна финансова по-
мощ подлежи на възстановяване, общината 
възстановява на Държавен фонд „Земеделие“ 
и предоставените по ал. 1 финансови сред-
ства в размер, съответстващ на размера на 
подлежащата на възстановяване финансова 
помощ по проекта, заедно със законната лихва 
съгласно Закона за лихвите върху данъци, 
такси и други подобни държавни вземания. 

(5) Вземанията по ал. 2, 3 и 4 са публични 
и се събират по реда на Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс. Вземанията по 
ал. 4 се установяват от Държавен фонд „Зе-
меделие“, а за Програмата за морско дело 
и рибарство за периода 2014 – 2020 г. – от 
Управляващия орган, с акта, с който по ос-
нование и размер се определя размерът на 
подлежащата на възстановяване финансова 
помощ по проекта.

Чл. 85. За финансиране на проекти на об-
щините за рекултивация на общински депа, 
неотговарящи на нормативните изисквания 
и обект на изпълнение на решение на Съда 
на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по 
дело С-145/14 във връзка с нарушение на 
чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета 
от 26 април 1999 г. относно депонирането на 
отпадъци, въз основа на решение на управи-
телния съвет на Предприятието за управле-
ние на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) може да се предостави 
финансиране на база на фактически извър-
шени разходи на общините от бюджета на  
ПУДООС в общ размер до 70 млн. лв. за смет-
ка на преходния остатък на предприятието, 
съгласувано с министъра на финансите, без 
да се нарушава салдото по консолидираната 
фискална програма.

Чл. 86. Ограничението по чл. 94, ал. 3, 
т. 2 от Закона за публичните финанси не 
се прилага за ангажименти за разходи по 
сключени договори от общината през 2019 г. 
и 2020 г.:

1. за извършвани от общината услуги по 
чл. 62 от Закона за местните данъци и такси;

2. за сметка на трансферите от централ-
ния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ 
от Закона за публичните финанси.

Чл. 87. (1) Целевата субсидия за капитало-
ви разходи по чл. 50 може да бъде трансфор-

мирана в трансфер за други целеви разходи 
на общината за извършване на неотложни 
текущи ремонти на общински пътища и на 
улична мрежа.

(2) В рамките на бюджетните взаимоот-
ношения на общината с централния бюджет 
произтичащите от ал. 1 промени се извършват 
от министъра на финансите по предложение 
на кмета на общината въз основа на решение 
на общинския съвет. 

(3) Предложението на кмета по ал. 2 се 
представя в Министерството на финансите 
при условия и по ред, определени от минис-
търа на финансите.

Чл. 88. Кметовете на общините задъл-
жително поддържат постоянен интернет и 
комуникационна свързаност на общинските 
администрации за нуждите на компонентите 
на електронното управление съобразно ми-
нимални изисквания за качество, публику-
вани на интернет страницата на Държавна 
агенция „Електронно управление“.

Чл. 89. (1) Размерът на средствата за 
представителни разходи за кметовете в об-
щините не може да бъде по-голям от 2 на 
сто от общия годишен размер на разходите 
за издръжка за дейност „Общинска адми-
нистрация“.

(2) Размерът на средствата за предста-
вителни разходи за общинските съвети не 
може да бъде по-голям от 1 на сто от общия 
годишен размер на разходите за издръжка за 
дейност „Общинска администрация“.

Чл. 90. (1) За общини с финансови затруд-
нения се считат и общините, за които при 
изпълнение на проекти, финансирани със 
средства от Европейския съюз, наличните 
към края на 2019 г. задължения към достав-
чици в отчетна група сметки за средства от 
Европейския съюз надвишават 50 на сто от 
отчетените към края на годината разходи 
по бюджета на общината, независимо дали 
са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от 
Закона за публичните финанси.

(2) За общините по ал. 1 се прилагат 
разпоредбите на глава осма „а“ от Закона 
за публичните финанси.

Чл. 91. (1) Кметът на община, за която 
срокът на процедурата за финансово оздра-
вяване е изтекъл през 2019 г. и отпуснати-
ят по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси заем не е възстановен, 
изпраща проекта на бюджет на общината 
за съгласуване от министъра на финансите. 
При разглеждането от общинския съвет на 
бюджета на общината се обсъжда и стано-
вището на министъра на финансите.

(2) За община, за която срокът на проце-
дурата за финансово оздравяване е изтекъл 
през 2019 г., отпуснатият по реда на чл. 130ж, 
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ал. 1 от Закона за публичните финанси заем 
не е възстановен и при оценката по чл. 130д, 
ал. 1 от Закона за публичните финанси се 
установи наличие на три или повече от ус-
ловията по чл. 130а, ал. 1 от същия закон, 
планът за финансово оздравяване освен съ-
държанието по чл. 130е, ал. 1 – 3 от Закона 
за публичните финанси:

1. включва мерки за оптимизиране на 
разходите за възнаграждения в дейност 
„Общински съвети“;

2. не предвижда ползването на временен 
безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона 
за публичните финанси.

Чл. 92. Невъзстановени в сроковете по 
погасителния план вноски по безлихвени 
заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 
от Закона за публичните финанси на общини, 
при които в срок от една година след започ-
ване на изпълнението на плана за финансово 
оздравяване е постигнат заложеният общ 
ефект от изпълнение на мерките в плана за 
съответния период, могат да се прихващат 
с подлежащите на отпускане трансфери за 
общината.

Чл. 93. (1) Акционерните дружества с над 
50 на сто държавно участие в капитала и 
дружествата, които те контролират, в които 
размерът на средствата на фонд „Резервен“ 
е достигнал или е надхвърлил една десета 
част от капитала или определената от ус-
тава по-голяма част, при приключване на 
финансовата 2019 г. не правят отчисления 
за фонд „Резервен“.

(2) Акционерните дружества по ал. 1, в 
които средствата на фонд „Резервен“ са в 
размер, по-малък от посочения в ал. 1, при 
приключване на финансовата 2019 г. правят 
отчисления за фонда в размер на една десе-
та част от реализираната печалба, а когато 
така определените отчисления биха довели 
до превишаване на определения размер на 
фонд „Резервен“, правят отчисления в размер, 
съответстващ на средствата, необходими за 
неговото попълване.

Чл. 94. (1) Държавните и общинските 
предприятия и едноличните търговски дру-
жества с държавно, съответно с общинско 
участие, отдали под наем предоставените 
им застроени или незастроени недвижими 
имоти, дължат вноска в размер 50 на сто 
от получения наем в държавния бюджет, а 
общинските – в общинския бюджет.

(2) Алинея 1 не се прилага за юридически 
лица, когато при тяхното образуване или 
преобразуване имуществото, което те отдават 
под наем, е предоставено за извършване на 
дейности, свързани с отдаването под наем.

(3) Държавните или общинските лечебни 
заведения – еднолични търговски дружества, 
както и лечебните заведения – търговски 

дружества със смесено държавно и общин-
ско участие в капитала, прилагат чл. 105 от 
Закона за лечебните заведения.

(4) Сумите по ал. 1 се внасят от държав-
ните предприятия и едноличните търговски 
дружества с държавно участие в капитала в 
10-дневен срок от всяко получаване на суми 
по наемния договор по сметка за приходите 
по централния бюджет на Националната 
агенция за приходите.

(5) Сумите по ал. 1 се внасят от общин-
ските предприятия и едноличните търговски 
дружества с общинско участие в капитала 
в 10-дневен срок от всяко получаване на 
суми по наемния договор по сметката за 
приходите на общината, която има участие 
в съответното общинско предприятие или 
дружество.

(6) Вноските по ал. 1, дължими към дър-
жавния бюджет, се установяват и събират 
от Националната агенция за приходите по 
реда на Данъчно-осигурителния процесуа-
лен кодекс.

(7) Вноските по ал. 1, дължими към об-
щинския бюджет, се установяват и събират 
от органите на общинската администрация 
по реда на Данъчно-осигурителния проце-
суален кодекс.

Чл. 95. Първостепенните разпоредители с 
бюджет по държавния бюджет предвиждат в 
рамките на утвърдените с този закон капи-
талови разходи по бюджетите им за 2020 г. 
средства за реализиране на енергоспестяващи 
мерки и за реализиране на мерки за осигу-
ряване на достъпна архитектурна среда за 
хората с увреждания, при условие че те не 
са изпълнени до края на 2019 г.

Чл. 96. (1) Целево предоставяните сред-
ства от държавния бюджет на нефинансови-
те предприятия за субсидии, компенсации 
и капиталови трансфери за възложени от 
държавата дейности и услуги не могат да се 
използват за обезпечения.

(2) Средствата по ал. 1 не могат да се 
използват и за принудително погасяване 
на публични и частни държавни вземания, 
както и на вземания на трети лица.

(3) Неправомерно получени или непра-
вомерно усвоени средства по ал. 1 може да 
се прихващат в пълен размер с подлежащи 
на отпускане такива средства.

(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и когато 
средствата за субсидии, компенсации и ка-
питалови трансфери за възложени от дър-
жавата дейности и услуги на нефинансовите 
предприятия се предоставят от държавния 
бюджет чрез бюджетите на общините.

Чл. 97. (1) Средствата за юридическите 
лица с нестопанска цел по бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет 
се предоставят за:
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1. дейности с неикономически характер; 
2. дейности с икономически характер 

при съобразяване с правилата в областта 
на държавните помощи и чл. 21 от Закона 
за публичните финанси.

(2) В случаите, когато лицата по ал. 1 
извършват стопанска и нестопанска дейност, 
са задължени да разграничат видовете си 
дейности така, че да е налице фактическо 
или финансово-счетоводно обособяване на 
съответните дейности, и да поддържат от-
делно счетоводно отчитане на стопанската 
и нестопанската дейност по отношение на 
активите, пасивите, приходите и разходите, 
свързани с тези дейности.

Чл. 98. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 
от Закона за Държавния фонд за гаранти-
ране устойчивост на държавната пенсионна 
система не се прилага за приходите от 
първоначално концесионно възнаграждение 
по договора за възлагане на концесия за 
строителство на обект „Гражданско летище 
за обществено ползване София“ – публична 
държавна собственост.

Чл. 99. (1) Лицата, за които към 31 де-
кември 2019 г. е приложена разпоредбата на 
чл. 156 от Закона за публичните финанси, 
се включват в схемата за централизирано 
разплащане по чл. 159 – 161 от Закона за 
публичните финанси на осигурителни вноски 
и данъците върху доходите на физическите 
лица считано от 1 юли 2020 г.

(2) Министърът на финансите определя 
начина на включване на съответните лица 
на основата на принципите и правилата на 
схемата за централизирано разплащане по 
Закона за публичните финанси, включително 
и чрез прилагане на подход на превеждане 
на дължимите суми по сметка на съответния 
първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) Наличните към 30 юни 2020 г. задъл-
жения на лицата по ал. 1 за осигурителни 
вноски и данъци върху доходите на физически 
лица, попадащи в схемата за централизирано 
разплащане по Закона за публичните финан-
си, се декларират и превеждат по сметки 
на Националната агенция за приходите по 
досегашния ред.

(4) При прилагане през 2020 г. на чл. 156 от 
Закона за публичните финанси за други лица 
министърът на финансите може да включи 
съответните лица в схемата за централизи-
рано разплащане по Закона за публичните 
финанси на осигурителни вноски и данъците 
върху доходите на физическите лица по реда 
на ал. 2 и в определени от него срокове.

(5) Наличните на датата на включване в 
схемата за централизирано разплащане по 
Закона за публичните финанси задължения 
на лицата по ал. 4 за осигурителни вноски 

и данъци върху доходите на физически лица, 
попадащи в схемата, се декларират и пре-
веждат по сметки на Националната агенция 
за приходите по досегашния ред.

(6) Министърът на финансите дава ука-
зания по прилагането на ал. 1 – 5.

Чл. 100. (1) Считано от 1 януари 2020 г., 
Националният институт по метеорология 
и хидрология (НИМХ) прилага делегиран 
бюджет, като генералният директор е вто-
ростепенен разпоредител с бюджет, който:

1. извършва компенсирани промени по 
плана на приходите и разходите, като уведо-
мява за това първостепенния разпоредител 
с бюджет;

2. се разпорежда със средствата на НИМХ;
3. определя броя и числеността на пер-

сонала в НИМХ;
4. определя индивидуалните възнагражде-

ния на персонала в рамките на утвърдените 
разходи по бюджета на НИМХ за съответната 
бюджетна година.

(2) Установеното към края на годината 
превишение на постъпленията над плаща-
нията по бюджета на НИМХ се включва в 
бюджета му за следващата година.

Чл. 101. Министерският съвет по реда 
на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси осигурява средства в размер до 
10 млн. лв. за 2020 г. за финансиране на 
разширяването на достъпа и обхващането в 
задължителното предучилищно образование 
на децата, навършили 4-годишна възраст, 
както и за подпомагане на заплащането 
от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от 
Закона за предучилищното и училищното 
образование.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Закона за радиото и телевизията 

(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 
2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 
2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 
70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 
от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 
99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., 
бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 
2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 
от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 
от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 
103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. 
и бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г.) в § 2 
от преходните и заключителните разпоредби 
се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите „2019 г.“ се заменят 
с „2020 г.“.
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2. В ал. 4, изречение първо думите „2020 г.“ 
се заменят с „2021 г.“.

§ 2. В Закона за Националната агенция 
за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; 
изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., 
бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 
32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 
99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 
от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 
105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 
2018 г. и бр. 13, 94 и 96 от 2019 г.) в чл. 3 се 
правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 13 се изменя така: 
„(13) Събираните от агенцията чрез смет-

ки за чужди средства публични и частни 
вземания по ал. 1, т. 3 и 9, подлежащи на 
превеждане в полза на бюджета на съдеб-
ната власт, както и на бюджети, които не 
са част от държавния бюджет, се превеж-
дат по съответните им сметки най-малко 
веднъж тримесечно, а събраните средства за 
останалите бюджети по държавния бюджет 
се превеждат по сметките на агенцията за 
приходите на централния бюджет.“

2. Създава се нова ал. 14:
„(14) Събраните от агенцията вземания по 

ал. 1, т. 3 и 9 в полза на сметки за средства 
от Европейския съюз се превеждат, както 
следва:

1. за сметките за средства от Европейския 
съюз по чл. 144, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и за сметките за средства от Евро-
пейския съюз на разпоредителите с бюджет 
по държавния бюджет, с изключение на тези 
по т. 2 – по банковите сметки на агенцията 
за приходите на централния бюджет;

2. за сметките за средства от Европей-
ския съюз на съдебната власт, Национал-
ния осигурителен институт, Националната 
здравноосигурителна каса и първостепенните 
разпоредители с бюджет по чл. 13, ал. 3 от 
Закона за публичните финанси – по банко-
вата бюджетна сметка на съответния пър-
востепенен разпоредител с бюджет;

3. за сметките за средства от Европей-
ския съюз на държавните висши училища 
и Българската академия на науките – по 
съответната им банкова бюджетна сметка 
в Българската народна банка;

4. за общинските сметки за средства от 
Европейския съюз – по банковата бюджетна 
сметка на първостепенен разпоредител с 
бюджет – съответната община;

5. за сметките за средства от Европей-
ския съюз на останалите бюджетни органи-
зации – по банковата бюджетна сметка на 
съответното лице по чл. 13, ал. 4 и чл. 171 
от Закона за публичните финанси, чиито 
средства и операции се включват в консо-

лидираната фискална програма като бюджет 
на първостепенен разпоредител.“

3. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и се 
изменя така:

„(15) Разпоредбите на ал. 13 и 14 се 
прилагат по отношение на събираните от 
агенцията вземания за средства по между-
народни програми и договори, включително 
свързаното с тях национално съфинансиране 
и авансово финансиране, доколкото този 
ред е в съответствие с международните 
програми и договори за тези средства или 
не е определено друго с нормативен акт на 
Министерския съвет.“

§ 3. В Закона за митниците (обн., ДВ, 
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., 
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 
от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 
от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 
109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., 
бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 
73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 
54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 
от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 
98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г., бр. 24, 
80, 98 и 105 от 2018 г., бр. 7 и 17 от 2019 г.; 
Решение № 4 на Конституционния съд на РБ 
от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд на РБ от 2019 г. – бр. 75 
от 2019 г.) чл. 240 се изменя така:

„Чл. 240. Сумите, постъпили от реали-
зацията на изоставени и отнети в полза на 
държавата стоки, и сумите, представляващи 
равностойността на отнетите в полза на 
държавата стоки, когато те липсват или са 
отчуждени, се внасят в приход на централ-
ния бюджет.“

§ 4. В Закона за вътрешния одит в пуб-
личния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; 
изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 
110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 
2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., 
бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 
2015 г., бр. 43, 51 и 95 от 2016 г., бр. 103 от 
2017 г. и бр. 13 и 64 от 2019 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 16 ал. 3 се отменя.
2. В чл. 18:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 се създава ново 

изречение второ: „В състава на одитните 
комитети не може да участват длъжностните 
лица по чл. 7, ал. 1 от Закона за общест-
вените поръчки и вътрешните одитори от 
съответните организации.“, а досегашното 
изречение второ става изречение трето;

бб) в т. 3 думите „повече от два одитни 
комитета“ се заменят с „друг одитен коми-
тет, включително в организация по ал. 4“;
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б) в ал. 9 след думите „членовете на 
одитния комитет“ се добавя „включително 
в организациите по ал. 4“.

3. В чл. 19 ал. 4 се отменя.
4. В чл. 31 ал. 6 се отменя.
5. В приложението към чл. 12, ал. 2, т. 5 

ред № 7 се заличава.
§ 5. В Закона за предучилищното и учи-

лищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 
2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 
и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г. и 
бр. 24 и 42 от 2019 г.) в чл. 283 се правят 
следните изменения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: 
„Средства от държавния бюджет за транспорт 
се предоставят и за ученици, които пътуват 
ежедневно до училище в друго населено място 
в същата или в съседна административно-
териториална област, в което се обучават за 
придобиване на квалификация по професия, и 
обратно, ако такова обучение не се провежда 
в населеното място, в което живее ученикът, 
или ако ученикът се обучава по защитена 
специалност от професия или специалност 
от професия, по която е налице очакван 
недостиг на специалисти на пазара на труда, 
и в населеното място, в което живее, няма 
организирано професионално образование по 
същата или по друга защитена специалност 
от професия, по която е налице очакван не-
достиг на специалисти на пазара на труда.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Средствата по ал. 1, т. 1, 3 и 9, както 

и средствата по ал. 1, т. 6 в частта им за 
изпълнение на дейностите за ресурсно под-
помагане на деца и ученици със специални 
образователни потребности, се предоставят 
и на частните детски градини и училища.“

§ 6. В Закона за професионалното образо-
вание и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; 
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., 
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., 
бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; 
попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 
2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 
2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 
и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 
от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 92 
и 108 от 2018 г.) в чл. 41, ал. 3 думите „с не 
по-малко от 30 души щатен персонал“ се 
заличават.

§ 7. В Закона за военноинвалидите и во-
еннопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; 
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 
от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., 
бр. 20 от 2012 г., бр. 54 от 2014 г. и бр. 24 от 
2019 г.) в чл. 15 ал. 2 се изменя така: 

„(2) Военноинвалидите с намалена рабо-
тоспособност до 50 на сто и военнопостра-
далите имат правото по ал. 1, като заплащат 

25 на сто от цената на лекарствените про-
дукти. Останалите средства са за сметка на 
държавния бюджет.“

§ 8. В Закона за Националния дарителски 
фонд „13 века България“ (обн., ДВ, бр. 12 от 
2001 г.; изм., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113 
от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 97 от 
2010 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 7 от 2018 г.) се 
правят следните изменения:

1. В чл. 13, т. 4 думата „централния“ се 
заменя с „държавния“.

2. В чл. 14, т. 3 думата „централния“ се 
заменя с „държавния“.

§ 9. В Закона за закрила и развитие на 
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., 
бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., 
бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 
93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 
2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 
2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 
от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 
от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г., 
бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г. и бр. 47 от 
2019 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 23а:
а) в ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. базов компонент, който включва 

средства, определени на базата на единни 
разходни стандарти, утвърдени от Министер-
ския съвет за съответната група държавни 
културни институти, за един лев реализи-
рани приходи от брой продадени билети от 
съответния културен институт, при спазване 
на следните условия:

а) текущо през годината преизчислението 
на приходите от продажба на билети се из-
вършва до 105 на сто от прогнозния бюджет 
в частта субсидия, в рамките на утвърдените 
средства по бюджета на Министерството на 
културата за съответната година;

б) при провеждане на спектакли и концер-
ти в сценични пространства, включително 
и извън собствените зали на института, се 
субсидират приходи от билети до броя на 
местата на зрителната зала на съответния 
институт, за която е създаден продуктът;

в) при провеждане на оперни спектакли 
в турне се субсидират приходи от билети 
до 1000 зрителски места на представление;

г) средствата се предоставят за приходи 
от билети в размер до 20 лв. средна цена от 
продадените билети за съответния спектакъл 
или концерт, при спазване изискванията на 
букви „б“ и „в“;“

б) създава се ал. 4:
„(4) Разпределението на средствата по 

ал. 1, т. 1 се извършва до размера на ут-
върдените за целта средства по бюджета на 
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Министерството на културата за съответната 
година.“

2. В чл. 23в, т. 1 накрая се поставя запетая 
и се добавя „което не може да надвишава 10 
на сто от полагаемата субсидия за текущата 
година“.

§ 10. В Закона за електронните съобщения 
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Консти-
туционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; 
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 
и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 
2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 
2015 г.; Решение № 2 на Конституционния 
съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 
29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 
2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 
28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17, 47, 74 и 94 от 
2019 г.) се правят следните изменения:

1. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) За сметка на постъпили по 

този закон, по Закона за пощенските услуги, 
по Закона за електронния документ и елек-
тронните удостоверителни услуги и по За-
кона за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура приходи от такси, 
глоби и имуществени санкции по бюджета 
на Комисията за регулиране на съобщенията 
се предвижда трансфер за подпомагане на 
дейности и проекти на Министерството на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията.

(2) Трансферът по ал. 1 се предвижда до 
размера на превишението на приходите по 
ал. 1 над предвидените разходи по бюджета 
на Комисията за регулиране на съобщенията.“

2. В чл. 20 ал. 4 се отменя.
3. В чл. 50 думата „Комисията“ се заменя 

с „Председателят на комисията“.
4. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) По бюджета на комисията 

постъпват следните приходи и средствата от:
1. административни такси;
2. годишните такси за ползване и за вре-

менно ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър;

3. такси за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – номера;

4. лицензионни и регистрационни такси 
по Закона за пощенските услуги, Закона 
за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги и Закона за елек-
тронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура; 

5. окончателната тръжна цена след про-
веждане на търг за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс;

6. годишните такси за ползване на позиции-
те на геостационарната орбита, определени за 
Република България съгласно международни 
споразумения;

7. еднократната такса за ползване на 
допълнително предоставен радиочестотен 
спектър;

8. глоби и имуществени санкции, пред-
видени в този закон;

9. лихви по просрочени вземания;
10. други източници и от дейности, опре-

делени в закон.
(2) Средствата по бюджета на комисията 

се разходват за финансиране на дейността є 
и на нейната администрация, включително 
за проекти и извършването на проучвания, 
анализи и експертизи, свързани с регули-
рането и либерализирането на пазара, за 
участие в работата на Органа на европей-
ските регулатори в областта на електронните 
съобщения, за осигуряване на ефективен и 
действен контрол, както и за подпомагане 
на дейности и проекти на Министерството 
на транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията чрез предоставяне на 
трансфери по чл. 19.“

5. Член 148 се изменя така:
„Чл. 148. Таксите по тарифата постъпват и 

се отчитат по бюджета на комисията, която 
е администратор на тези приходи.“

6. В чл. 149 ал. 1 се отменя.
§ 11. В Закона за пощенските услуги (обн., 

ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., 
бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 
88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 
2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 
от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 
и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 
2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95 от 2016 г., 
бр. 97 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 53 от 
2019 г.) чл. 64 се изменя така:

„Чл. 64. Таксите по чл. 62 постъпват и се 
отчитат по бюджета на Комисията за регули-
ране на съобщенията, която е администратор 
на тези приходи.“

§ 12. В Закона за данък върху добавената 
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., 
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на  
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 
от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 
99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 
30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 
и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., 
бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 
96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г. и 
бр. 24, 33 и 96 от 2019 г.) в чл. 188 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се 
изменя така:
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„(1) Принудителната административна 
мярка по чл. 186, ал. 1 подлежи на предва-
рително изпълнение при условията на чл. 60, 
ал. 1 – 7 от Административнопроцесуалния 
кодекс.“

2. Създава се ал. 2:
„(2) Определението на съда не подлежи 

на обжалване.“
§ 13. В Закона за изпълнение на наказа-

нията и задържането под стража (обн., ДВ, 
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., 
бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 
2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от 
2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 16, 17 и 
64 от 2019 г.) в чл. 285 се правят следните 
изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Искът за обезщетение се разглежда 

по реда на глава единадесета от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс. Решението 
на административния съд подлежи на ка-
сационно оспорване по реда на глава два-

надесета от Административнопроцесуалния 
кодекс пред тричленен състав на същия съд. 
Постановените от административния съд 
определения и разпореждания подлежат на 
обжалване по реда на глава тринадесета от 
Административнопроцесуалния кодекс пред 
тричленен съдебен състав на същия съд.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Искът се предявява пред администра-

тивния съд по мястото на увреждането или 
по настоящия адрес на увредения.“ 

§ 14. В Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. (обн., ДВ, 
бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Консти-
туционния съд на РБ от 2019 г. – бр. 23 от 
2019 г.; изм., бр. 60 от 2019 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема държавния бюджет за 2019 г. 

по разходите, бюджетните взаимоотношения 
и вноската в общия бюджет на Европейския 
съюз, както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

  1 2

 II. РАЗХОДИ 15 156 331,6

 1. Текущи разходи 10 448 425,8

  в т.ч.  

 1.1. Персонал 5 146 886,0

 1.2. Субсидии и други текущи трансфери 955 507,3

 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 885 181,0

 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с несто-
панска цел 70 326,3

 1.3. Лихви 633 338,6

 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 283 573,1

 2. Капиталови разходи 4 593 222,7

 2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 158 926,8

 2.2. Капиталови трансфери 434 295,9

 3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1

 4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 14 350,0

 5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 100,0

 5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия 80 000,0

 5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0

 5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

 III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)  – НЕТО 11 486 769,2

1.  Предоставени трансфери за: 11 505 227,2

  в т.ч.  

1.1. Общините 3 745 750,5
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

  1 2

1.2. Държавното обществено осигуряване 4 231 661,6

1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 437 589,0

  в т.ч.  

1.3.1.   – от Министерството на здравеопазването 43 000,0

1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 862 582,2

1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земе-
делие“ 294 833,8

2.  Получени трансфери от: 18 458,0

  в т.ч.  

2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0

2.1.1.  – за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0

2.1.2.  – за Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията 250,0

2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 5 058,0

 IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 282 127,7
“

б) в ал. 3 числото „-2 228 328,7“ се заменя с „-2 231 928,7“;
в) в ал. 4 числото „2 228 328,7“ се заменя с „2 231 928,7“.
2. В чл. 46:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2019 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 136,0

1.     Неданъчни приходи 136,0

1.1.        Приходи и доходи от собственост 111,0

1.2.        Глоби, санкции и наказателни лихви 5,0

1.3.       Други приходи 20,0

II. РАЗХОДИ 55 731,0

1.     Текущи разходи 51 680,0

       в т.ч.

1.1.        Персонал 47 411,0

2.    Капиталови разходи 4 051,0

2.1.        Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 051,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 55 595,0

1.     Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 55 595,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0
“

б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни 

програми, както следва:

№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
(хил. лв.)

1 2

1. Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни 
средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред 55 731,0

Всичко: 55 731,0
“
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3. Създава се чл. 98:
„Чл. 98. За ангажиментите за разходи по 

сключени договори от общината през 2019 г. 
за извършвани услуги по чл. 62 от Закона 
за местните данъци и такси и за сметка на 
трансферите от централния бюджет по чл. 52, 
ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за публичните 
финанси не се прилага ограничението по чл. 94, 
ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси.“

§ 15. В Закона за държавния служител (обн., 
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., 
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., 
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 
74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91 и 97 от 
2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 
54 и 98 от 2015 г., бр. 38, 57, 81 и 105 от 2016 г., 
бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 
от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния 
съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм., бр. 79 
от 2019 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 9а, ал. 2 думата „централизиран“ 
се заличава.

2. В чл. 10, ал. 1 думите „който включва 
централизиран етап и децентрализиран етап“ 
се заличават.

3. В чл. 10в:
а) в ал. 1 изречение трето се заличава;
б) в ал. 2, изречение второ думата „датите“ 

се заменя с „датата“ и думите „централизирания 
етап“ се заменят с „конкурса, като датата не 
може да бъде по-рано от 7 дни след информи-
рането“, а изречение трето се заличава.

4. Член 10д се изменя така:
„Провеждане на конкурс
Чл. 10д. (1)  Конкурсната комисия провежда 

конкурса по обявения начин, като преценява 
професионалните и деловите качества на кан-
дидатите и класира от първо до трето място 
най-успешно издържалите конкурса. За прове-
дения конкурс се съставя протокол. Протоколът 
и всички документи на класираните кандидати 
се представят на органа по назначаването в 
10-дневен срок от провеждането на конкурса.

(2) Преценката на комисията и класирането 
на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

(3) Участвалите в проведения конкурс кан-
дидати, които не са класирани на първо място, 
могат да възразят пред органа по назначаването 
в 7-дневен срок от получаването на протокола 
на комисията. При основателност на възраже-
нията органът по назначаването прекратява 
конкурсната процедура и насрочва нов кон-
курс. Решението на органа по назначаването 
не подлежи на съдебен контрол.

(4) В 14-дневен срок от представянето на 
протокола по ал. 1 органът по назначаването 
издава акт за назначаване на кандидата, който е 
класиран на първо място.  Когато за заемането 
на длъжността се изисква достъп до класи-
фицирана информация, актът за назначаване 

се издава в 14-дневен срок от получаване на 
разрешението за достъп.

(5) Ако назначеният служител не встъпи 
в длъжност или не положи клетва съгласно 
чл. 14, органът по назначаването издава акт за 
назначаване на следващия класиран кандидат.

(6) Алинея 5 може да се прилага и в случаите, 
когато в едногодишен срок заетата въз основа 
на конкурс длъжност или друга длъжност със 
същите функции се освободи.“

5. Член 10е се отменя.
6. В чл. 10ж:
а) в ал. 1 думите „включително на тестовете 

по чл. 10д, ал. 1 и 2 и мястото на провеждане 
на централизирания етап“ се заличават;

б) алинея 2 се отменя.
7. В чл. 13а: 
а) в ал. 6 думите „успешно преминаване на 

теста по чл. 10д, ал. 1“ се заличават;
б) в ал. 7 думите „както и когато тестът 

по чл. 10д, ал. 1 не е успешно издържан“ се 
заличават.

8. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Служебното правоотношение по ал. 1 

може да възникне и без провеждане на конкурс 
при спазване на условията за назначаване.“

9. В чл. 81а:
а) алинея 5 се отменя;
б) в ал. 6 думите „Алинеи 1 – 5“ се заменят 

с „Алинеи 1 – 4“.
10. В чл. 82, ал. 1 изречение второ се за-

личава.
§ 16. В Закона за публичните предприятия 

(ДВ, бр. 79 от 2019 г.) в § 1 от допълнителната 
разпоредба т. 9 се отменя.

§ 17. В Закона за акцизите и данъчните скла-
дове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 
2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., 
бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 
2008 г., бр. 6, 24,  44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 
от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 
54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., 
бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30,  92 и 95 от 2015 г., 
бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 
97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 
2018 г. и бр. 7, 17, 33 и 96 от 2019 г.) се правят 
следните допълнения:

1. B чл. 47, ал. 1 се създава т. 12: 
„12. използва система за видеонаблюдение 

и контрол, отговаряща на изискванията на 
чл. 47б, в случаите на производство и/или 
складиране на: 

а) етилов алкохол; 
б) тютюневи изделия.“ 
2. B чл. 47б:
а) в ал. 1 след думите „т. 11“ се добавя „и 12“; 
б) създават се ал. 4а и 4б: 
„(4a) B данъчните складове в случаите по 

чл. 47, ал. 1, т. 12, буква „а“, освен видеока-
мерите по ал. 3 се монтират и видеокамери 
на всички места, определени за влизане или 
напускане на физически лица от обекта. 

(4б) Видеокамерите по ал. 4a трябва да 
отговарят на изискванията на ал. 4.“
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§ 18. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 
2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 
75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 
и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 60 от 2019 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 111:
а) в ал. 1 след думата „категоризирани“ се 

добавя „или регистрирани“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Ре-

гистрацията се извършва от кметовете на об-
щини или от оправомощени от тях длъжностни 
лица – в случаите по чл. 113, ал. 2.“

2. В чл. 113:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Хотелиерство в стаи за гости, апартамен-

ти за гости и къщи за гости може да извършва 
и лице, което не е търговец по смисъла на Тър-
говския закон, включително когато те са част 
от обитаваното от него жилище в жилищна 
сграда. В тези случаи стаите за гости и апарта-
ментите за гости, ако не са категоризирани, се 
регистрират при условия и по ред, определени 
с наредбата по чл. 121, ал. 5.“;

б) създава се ал. 3:
„(3)  Онлайн, включително чрез електронна 

платформа, която свързва потребители на турис-
тически услуги и лицата, които ги предоставят, 
могат да се предлагат туристически услуги само 
за категоризирани или регистрирани места за 
настаняване.“;

в) създава се ал. 4:
„(4) За местата за настаняване, за които 

се предлагат туристически услуги чрез елек-
тронна платформа, която свързва потребители 
на туристически услуги и лицата, които ги 
предоставят, задължително се осигурява въз-
можност за плащане и по електронен път чрез 
електронната платформа.“;

г) създава се ал. 5:
„(5) По споразумение между държавни ор-

гани/общини и лицата, които осъществяват 
посредническа дейност за онлайн предлагане 
на туристически услуги, включително чрез 
електронна платформа, може да се предвиди 
лицата да предоставят информация, свързана 
с предоставените туристически услуги и/или 
да събират суми за публични вземания, в това 
число срещу възнаграждение.“

3. В чл. 176 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) Министърът на туризма или оправо-

мощено от него длъжностно лице извършва 
контрол по спазване на изискванията по чл. 113, 
ал. 3 и налага глобите и имуществените санк-
ции по чл. 231.

(6) При неизпълнение на чл. 113, ал. 3 от 
лицето, което осъществява посредническа 
дейност за онлайн предлагане на туристически 
услуги, включително чрез електронна плат-
форма, независимо от предвидените глоби и 
имуществени санкции, министърът на туризма 
или оправомощено от него длъжностно лице 
подава искане до председателя на Софийския 
районен съд да постанови всички предприя-

тия, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат 
достъпа до съответните интернет страници 
при първо нарушение за срок до 14 дни, а при 
следващо нарушение до 30 дни. Председателят 
на Софийския районен съд или оправомощен 
от него заместник-председател се произнася по 
искането в срок до 72 часа от постъпването му, 
като може да измени предложения от минис-
търа на туризма срок при първо нарушение. 
Издаденото от съда разпореждане се публикува 
на интернет страницата на Министерството на 
туризма в деня на получаването му. Предпри-
ятията, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни 
да спрат достъпа до съответните интернет 
страници в срок до 24 часа от публикуване на 
разпореждането на съда.

(7) Органите по чл. 171, ал. 1, т. 2 и 4 уве-
домяват министъра на туризма в случаите на 
нарушения по чл. 231, ал. 1.“

4. Създава се нов чл. 231:
„Чл. 231. (1) Лице, което допусне включване 

в електронна платформа на некатегоризиран 
туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 
или нерегистриран туристически обект по 
чл. 113, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 
500 до 5000 лв. – за физическите лица, които 
не са търговци, или с имуществена санкция в 
размер от 1000 до 10 000 лв. – за едноличните 
търговци и юридическите лица.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извър-
шено повторно, глобата е в размер от 5000 до 
8000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 
до 15 000 лв.“

§ 19. (1) В срок до три месеца от влизането 
в сила на закона Министерският съвет при-
вежда наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за 
туризма в съответствие с него.

(2) В  срок до три месеца от влизането в 
сила на наредбата по ал. 1 лицата привеждат 
дейността си в съответствие със Закона за 
туризма. 

§ 20. (1) В срок до един месец от обнародва-
нето на закона в „Държавен вестник“ Минис-
терският съвет  приема програма за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструкция 
на детски ясли, детски градини и училища за 
периода 2020 – 2022 г., с индикативен бюджет 
за 2020 г. до 70 млн. лв.

(2) В срок до два месеца от обнародването 
на закона в „Държавен вестник“ Министерски-
ят съвет предприема необходимите действия, 
включително чрез упражняване на правото си 
на законодателна инициатива, за въвеждане на 
задължителното предучилищно образование на 
децата, навършили 4-годишна възраст, както 
и за подпомагане на заплащането от родите-
лите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование.

§ 21. Министърът на културата в срок до 
31 март 2020 г. внася в Министерския съвет 
проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за радиото и телевизията за привеждане 
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на частта за фонд „Радио и телевизия“ в съот-
ветствие със Закона за публичните финанси, 
както и за привеждане на финансирането на 
Българското национално радио и Българската 
национална телевизия в съответствие с прави-
лата на държавните помощи.

§ 22. Изпълнението на закона се възлага на 
Министерския съвет.

§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 
2020 г., с изключение на § 14, 15 и 20, които 
влизат в сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 5 декември 2019 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

Приложение  
към чл. 50

Механизъм за определяне на основните бю-
джетни взаимоотношения между централния 
бюджет и бюджетите на общините под формата 

на субсидии за 2020 г.
Основните бюджетни взаимоотношения 

между централния бюджет и бюджетите на 
общините за 2020 г. се изчисляват по следната 
формула:

С = С1 + С2 + С3 + С4, където
С е размерът на основното бюджетно вза-

имоотношение между централния бюджет и 
бюджета на конкретната община за 2020 г. под 
формата на субсидии/трансфери.

С1 е размерът на общата субсидия за деле-
гираните от държавата дейности от централния 
бюджет за конкретната община. Изчислява се 
като сума на всички разходи за делегираните от 
държавата дейности, определени по стандарти.

С2 е размерът на общата изравнителна суб-
сидия от централния бюджет за конкретната 
община.

Право да получават обща изравнителна 
субсидия през 2020 г. имат общините, чиито 
постоянни данъчни постъпления към 31 де-
кември 2018 г. на един жител са по-ниски от 
120 % от равнището им за страната на един 
жител (ДПх1<1,2*ДПстр.).

Общата изравнителна субсидия за общините 
с достъп за 2020 г. се изчислява по следната 
формула:

С2 = A1 + A2 + А3 + А4 + А5
А1 е първата част от размера на общата из-

равнителна субсидия от централния бюджет за 
конкретната община. Право да получават тази 
част от субсидията имат общините с посочения 
достъп в зависимост от постоянните данъчни 
постъпления на един жител, като изравнява-
нето е в размер на разликата между 120 % от 
равнището за страната и постоянните данъчни 
постъпления на един жител за конкретната 
община, умножена по броя на жителите є. 

ИДПх1 = (1,2*ДПстр – ДПх1) * Нх1, където

ИДПх1 е стойността на изравняването на 
постоянните данъчни постъпления по компо-
нента А1 за конкретната община. 

ДПх1 е размерът на постоянните данъчни 
постъпления (данък върху недвижимите имоти 
(§ 13-01), данък върху превозните средства (§ 13-
03), туристически данък (§ 13-08) и патентен 
данък и данък върху таксиметров превоз на 
пътници (§ 01-03) на един жител на конкретната 
община към 31 декември 2018 г.

ДПстр е размерът на постоянните данъчни 
постъпления (§ 13-01, § 13-03, § 13-08 и § 01-03 
от ЕБК) на един жител за страната към 31 де-
кември 2018 г. (100,48 лв./жител).

Нх1 е населението на съответната община по 
данни на Националния статистически институт 
(НСИ) към 31 декември 2018 г.

А2 е втората част от размера на общата 
изравнителна субсидия от централния бюджет 
за конкретната община с достъп. Разпределе-
нието на сумата от компонента А2 по общини 
е на база дела на разходните потребности за 
конкретната община с достъп.

За определяне на разходните потребности 
на общините се използват следните натурални 
показатели:

Брой деца до 5 г. 
Брой деца от 6 – 14 г.
Брой възрастни на и над 65 г.
Територия 
Дължина на общински пътища
Население

Теглото на съответния показател се определя 
в зависимост от структурата на разходите за 
местни дейности (по последни отчетни годишни 
данни за 2018 г.) по следния начин:

Брой деца до 5 г. – 7,0 % (дял на разходите 
за местни дейности 311, 312, 431 от ЕБК в об-
щите разходи за местни дейности)

Брой деца от 6 – 14 г. – 1,0 % (дял на оста-
налите разходи за местни дейности във функ-
ция Образование от ЕБК в общите разходи за 
местни дейности)

Брой възрастни на и над 65 г. – 4,0 % (дял 
на разходите за местни дейности във функция 
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
от ЕБК в общите разходи за местни дейности) 

Територия – 25,0 % (дял на разходите за 
местни дейности в група А. Жилищно строител-
ство, благоустройство, комунално стопанство 
(без дейности 603 и 605) и разходите за дейност 
622 „Озеленяване“ от група Б на функция VІ 
от ЕБК в общите разходи за местни дейности) 

Дължина на общинската пътна мре-
жа – 12,0 % (дял на разходите за местни 
дейности в група В. Транспорт и съобщения 
от функция VІІІ от ЕБК в общите разходи за 
местни дейности) 

Население – 51,0 % (дял на разходите за 
всички останали местни дейности от ЕБК в 
общите разходи за местни дейности) 

На всяка община се определя дял на всеки 
от натуралните показатели от общата сума 
на показателя за страната, като всеки дял се 
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умножава с теглото за показателя (%). Сумата 
от така получените дялове формира съответ-
ния дял разходни потребности на конкретната 
община.
РПi = (Дi/∑Дi)*7,0 % + (Уi/∑Уi)*1,0 % + (Вi/∑Вi)*
*4,0 % + (Тi/∑Тi)*25,0 % + (ДОПi/∑ДОПi)*12,0 % + 

+(Нi/∑Нi)*51,0 %, където
Д – деца до 5 години
У – деца от 6 до 14 г./ученици
В – възрастни на и над 65 години
Т – територия
ДОП – дължина на общински пътища
Н – население
РПi е делът на разходните потребности за 

конкретната община.
∑ РПi=0,7829 само за общините с достъп.
Разпределението на общата сума от А2 по 

общини е на база относителния дял на разходни-
те потребности на всяка от общините с достъп 
към общата сума на разходните потребности 
за общините с достъп РПi/∑РПi.

Информацията за населението, децата до 
5 години, децата от 6 до 14 години и възрастните 
на и над 65 години е по данни на НСИ, а за 
дължината на общинските пътища – по данни 
на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, към 31 декември 2018 г.

А3 е третата част от размера на общата 
изравнителна субсидия от централния бюджет 
за конкретната община с достъп.

Право да получават тази част от субсидията 
имат общините с достъп, чийто дял на прихо-
дите спрямо общите постъпления (по последни 
отчетни годишни данни за 2018 г.) е по-малък 
от 25 на сто.

Пх1/ОПх1<25 %, където
Пх1 е размерът на приходите (раздел І и 

§ 40-00 от раздел ІІІ от ЕБК) към 31 декември 
2018 г. за конкретната община с достъп.

ОПх1 е размерът на общите постъпления към 
31 декември 2018 г. за конкретната община с 
достъп, който се формира като сума от разме-
ра на приходите на общината, трансферите и 
временните безлихвени заеми (раздел І, § 40-00 
от раздел ІІІ и раздел ІV от ЕБК).

Разпределението на тази част от субсидията 
е на база относителния дял на разликата между 
25 % и полученото съотношение на приходи 
към общи постъпления за конкретната община 
с достъп.

А4 е допълнителен компонент на общата 
изравнителна субсидия от централния бюджет за 
конкретната община, който осигурява размера 
на общата изравнителна субсидия, определен 
в Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. (ЗДБРБ за 2019 г.) за об-
щините с достъп. Тази част на субсидията се 
получава от общините с достъп, които имат 
отрицателна разлика между полученото от су-
мата на компонентите А1, А2 и А3 (А1+А2+А3) 
и размера на общата изравнителна субсидия, 
определен в ЗДБРБ за 2019 г.

А5 е допълнителен компонент на общата 
изравнителна субсидия от централния бюджет 
за конкретната община с достъп.

Право да получават тази част от субсидията 
имат общините с осреднено данъчно усилие 
над средния размер на определените със 
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 
граници за съответните данъци (ДУсрх1>1), 
като разпределението е на база относителния 
дял на разликата над 1.

ДУсрх1 е осредненото съотношение между 
размерите на ставките на данъка върху не-
движимите имоти, данъка при придобиване 
на имущество по възмезден начин, данъка 
върху превозните средства – за леки авто-
мобили над 74 kW до 110 kW, и данъка върху 
превозните средства – за товарни автомобили 
до 12 т, на конкретната община за 2019 г. към 
съответните средни стойности в границите, 
определени в ЗМДТ за всеки от изброените 
данъци. Изчислява се по следната формула: 
ДУсрх1 = (СТДНИх1/СТДНИср + СТДВПИх1/СТДВПИср+
+ СТДПС_Лх1/СТДПС_Лср + СТДПС_Тх1/СТДПС_Тср)/4, 

където
СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка 

върху недвижимите жилищни имоти за физи-
чески лица на конкретната община за 2019 г. 
При наличие на диференцирани ставки по 
населени места се взема предвид ставката, 
определена за населеното място – админи-
стративен център на общината. 

СТДНИср е средният размер на ставката за 
данъка върху недвижимите имоти в границите, 
определени със ЗМДТ.

СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка 
при придобиване на имущество (недвижимо) 
по възмезден начин за 2019 г. на конкретната 
община.

СТДВПИср е средният размер на ставката за 
данъка при придобиване на имущество по 
възмезден начин в границите, определени 
със ЗМДТ.

СТДПС_Лх1 е размерът на ставката за данъка 
върху превозните средства –  за леки автомо-
били над 74 kW до 110 kW включително, за 
2019 г. на конкретната община.

СТДПС_Лср е средният размер на ставката за 
данъка върху превозните средства в границите, 
определени със ЗМДТ – за леки автомобили 
над 74 kW до 110 kW включително.

СТДПС_Тх1 е размерът на ставката за данъ-
ка върху превозните средства – за товарни 
автомобили до 12 т технически допустима 
максимална маса, за 2019 г. на конкретната 
община.

СТДПС_Тср е средният размер на ставката 
за данъка върху превозните средства в гра-
ниците, определени със ЗМДТ – за товарни 
автомобили до 12 т технически допустима 
максимална маса.

С3 е размерът на трансфера за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински 
пътища за конкретната община. 
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Средствата за трансфера се разпределят 
при следните съотношения: 85 % по пока-
зател дължина на общинските пътища с 
отчитане на географско и височинно разпо-
ложение (на базата на параметри за дължина 
на общински пътища в планински райони, 
в равнинни райони и в райони, характерни 
със снегонавявания и заледявания); 10 % – по 
показател брой населени места с изключване 
на местата без население; 5 %  – по показател 
брой население. Размерът на трансфера  за 
конкретна община се формира от сбора на 
сумите, разпределени по относително тегло 
на съответния показател за общината спрямо 
общото за страната.

С4 е размерът на целевата субсидия за 
капиталови разходи за конкретната община, 
формиран от следните компоненти:

С4=В1+В2, където:
В1 – основен компонент на целевата суб-

сидия, при съотношения за разпределяне на 
ресурса за този компонент, както следва: 
45 % от него – по показател брой населени 
места, с изключване на местата без население 
и с население до 10 души; 25 % от него – по 
показател дължина на общинските пътища; 
25 % от него – по показател брой население, 
5 % от него – по показател територия. В1 за 
конкретна община се формира от сбора на 
сумите, разпределени по относително тегло 
на съответния показател за общината спрямо 
общото за страната.

В2 – допълнителен компонент на целевата 
субсидия  за подпомагане на общините от 4-та 
и 5-а категория за подобряване на състоянието 
на социалната и техническа инфраструктура 
на територията на общината. Достъп до тази 
част на субсидията имат всички общини от 
4-та и 5-а категория, съгласно утвърдената 
от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството със Заповед № РД-02-14-
2021/2012 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г.; 
изм. и доп., бр. 73 от 2.09.2014 г., бр. 75 от 
27.09.2016 г.) категоризация на общините в 
Република България, на основание чл. 36, 
ал. 2 на Закона за административно-терито-
риалното устройство на Република България 
и във връзка с т. 4 от Решение № 921/2011 г. 
на Министерския съвет за определяне на 
критерии и показатели за категоризиране на 
общините, кметствата, районите и населените 
места в Република България.

Информацията за населението и населени-
те места е по данни на НСИ към 31 декем-
ври 2018 г., а за дължината на общинските 
пътища – по данни на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството 
към 31 юли 2019 г.
9356

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 4 от Конституция-

та на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Граж-
данския процесуален кодекс, приет от 44-то 
Народно събрание на 11 декември 2019 г.

Издаден в София на 16 декември 2019 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Гражданския 
процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; 
изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Кон-
ституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; 
изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 
2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд 
от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 
2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 
2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 
и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 
от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 
86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г. и 

бр. 38 и 83 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Съдът служебно следи за наличието 

на неравноправни клаузи в договор, сключен 
с потребител. Той осигурява възможност 
на страните да изразят становище по тези 
въпроси.“

§ 2. В чл. 113 се създава изречение вто-
ро: „Образуваните дела се разглеждат като 
граждански по реда на общия исков процес.“

§ 3. В чл. 410 се създава ал. 3:
„(3) Когато вземането произтича от договор, 

сключен с потребител, към заявлението се 
прилагат договорът, ако е в писмена форма, 
заедно с всички негови приложения и изме-
нения, както и приложимите общи условия, 
ако има такива.“

§ 4. В чл. 411 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създава ново изречение второ: 
„Заявление срещу потребител се подава до 
съда, в чийто район се намира настоящият 
му адрес, а при липса на настоящ адрес – по 
постоянния.“, а досегашното изречение второ 
става изречение трето.

2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. искането се основава на неравноправна 

клауза в договор, сключен с потребител или 
е налице обоснована вероятност за това;“

б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно 
т. 4 и 5.
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§ 5. В чл. 412 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 8 думата „двуседмичен“ се заменя 
с „едномесечен“.

2. В т. 9 след думите „по т. 8“ се добавя 
„и в случай че възражението е неосновател-
но, той може да понесе разноски в по-висок 
размер от посочения в заповедта“.

§ 6. В чл. 414, ал. 2 думата „двуседмичен“ 
се заменя с „едномесечен“.

§ 7. В чл. 415, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и 
връчителят е събрал данни, че длъжникът не 
живее на адреса, след справка от управителя 
на етажната собственост, от кмета на съот-
ветното населено място или по друг начин и 
е удостоверил това с посочване на източника 
на тези данни в съобщението“.

§ 8. В чл. 417 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 2 думите „общините и банките“ се 
заменят с „и общините, или извлечение от 
счетоводните книги на банка, към което е 
представен документът, от който произтича 
вземането на банката, заедно с всички него-
ви приложения, включително приложимите 
общи условия“.

2. В т. 10 се създава изречение второ: „Ко-
гато ценната книга обезпечава вземане, про-
изтичащо от договор, сключен с потребител, 
към заявлението се прилага договорът, ако 
е в писмена форма, заедно с всички негови 
приложения, включително приложимите 
общи условия.“

§ 9. Член 419 се изменя така:
„Обжалване на разпореждането за неза-

бавно изпълнение
Чл. 419. (1) Разпореждането, с което се 

уважава молбата за незабавно изпълнение, 
може да се обжалва с частна жалба в едно-
месечен срок от връчването на заповедта за 
изпълнение. Частната жалба се подава заедно 
с възражението срещу заповедта.

(2) Обжалването на разпореждането за 
незабавно изпълнение не спира изпълнението.

(3) Съдът отменя разпореждането, когато 
не са налице предпоставките на чл. 418, ал. 2, 
изречение първо и ал. 3, както и когато взе-
мането се основава на неравноправна клауза 
в договор, сключен с потребител.“

§ 10. В чл. 420 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ко-
гато длъжникът е потребител, обезпечението 
е в размер до една трета от вземането.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съдът, постановил незабавното изпъл-

нение, може да го спре и без да е необходимо 
обезпечението по ал. 1, когато е направено 
искане за спиране, подкрепено с писмени 
доказателства, че:

1. вземането не се дължи;
2. вземането се основава на неравноправна 

клауза в договор, сключен с потребител;

3. неправилно е изчислен размерът на взе-
мането по договор, сключен с потребител.“

3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Определението за спиране подлежи 

на незабавно изпълнение, независимо от об-
жалването му.

(5) Когато е образувано исково производ-
ство, компетентен да се произнесе по искането 
за спиране на изпълнението е съдът, пред 
който е предявен искът по чл. 422, ал. 1.“

§ 11. В чл. 421, ал. 2 думите „както и ко-
гато представеното обезпечение е частично“ 
се заличават.

§ 12. В чл. 433 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Вдигането на запорите и заличаването 

на възбраните по отношение на имуществата, 
продадени в хода на изпълнителното произ-
водство, има действие занапред.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 13. В чл. 436, ал. 1 думата „едноседмичен“ 

се заменя с „двуседмичен“.
§ 14. В чл. 501а ал. 4 се отменя.

Заключителна разпоредба
§ 15. В Закона за защита на потребителите 

(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 
59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 
2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 
от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 
2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 
от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 
от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 
от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г. и бр. 17 и 
45 от 2019 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Член 143 се изменя така:
„Чл. 143. (1) Неравноправна клауза в дого-

вор, сключван с потребител, е уговорка във 
вреда на потребителя, която не отговаря на 
изискването за добросъвестност и води до 
значително неравновесие между правата и 
задълженията на търговеца или доставчика 
и потребителя.

(2) Неравноправна е клаузата, която:
1. освобождава от отговорност или ограни-

чава отговорността на производителя, търго-
веца или доставчика, произтичаща от закон, 
в случай на смърт или телесни повреди на 
потребителя, причинени в резултат на дейст-
вие или бездействие от страна на търговеца 
или доставчика;

2. изключва или ограничава правата на 
потребителя, произтичащи от закон, по от-
ношение на търговеца или доставчика или на 
друго лице при пълно или частично неизпъл-
нение или неточно изпълнение на договорни 
задължения, включително изключва възмож-
ността за прихващане на задължение към 
търговеца или доставчика с друго насрещно 
вземане, което има спрямо него;
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3. поставя изпълнението на задълженията 
на търговеца или доставчика в зависимост от 
условие, чието изпълнение зависи единствено 
от неговата воля;

4. позволява на търговеца или доставчика 
да задържи заплатените от потребителя суми, 
в случай че последният откаже да сключи или 
да изпълни договора, като същевременно не 
предвижда право на потребителя да получи 
обезщетение на същата стойност при не-
сключване или неизпълнение на договора от 
страна на търговеца или доставчика;

5. задължава потребителя при неизпълнение 
на неговите задължения да заплати необос-
новано високо обезщетение или неустойка;

6. позволява на търговеца или доставчика 
да се освободи от задълженията си по договора 
по своя преценка, като същата възможност 
не е предоставена на потребителя, както и да 
задържи сума, получена за престация, която 
не е извършил, когато сам прекрати договора;

7. позволява на търговеца или доставчика 
да прекрати действието на безсрочен договор 
без предизвестие, освен когато има сериозни 
основания за това;

8. предвижда необосновано кратък срок за 
мълчаливо съгласие за продължаване на дого-
вора при непротивопоставяне на потребителя;

9. предвижда автоматично продължаване 
на срочен договор, ако потребителят не заяви 
желание за прекратяването му, и срокът, в който 
трябва да направи това, е прекалено отдалечен 
от датата, на която изтича срочният договор;

10. налага на потребителя приемането на 
клаузи, с които той не е имал възможност да 
се запознае преди сключването на договора;

11. позволява на търговеца или доставчика 
да променя едностранно условията на договора 
въз основа на непредвидено в него основание;

12. позволява на търговеца или доставчи-
ка да променя едностранно без основание 
характеристиките на стоката или услугата;

13. предвижда цената да се определя при 
получаването на стоката или предоставяне-
то на услугата или дава право на търговеца 
или доставчика да увеличава цената, без 
потребителят да има право в тези случаи 
да се откаже от договора, ако окончателно 
определената цена е значително завишена в 
сравнение с цената, уговорена при сключва-
нето на договора;

14. дава право на търговеца или достав-
чика да определи дали стоката или услугата 
отговаря на посочените в договора условия 
или му предоставя изключително право да 
тълкува клаузите на договора;

15. налага на потребителя да изпълни 
свои те задължения, дори и ако търговецът 
или доставчикът не изпълни своите;

16. дава възможност на търговеца или 
доставчика без съгласието на потребителя 
да прехвърли правата и задълженията си 
по договора, когато това може да доведе до 
намаляване на гаранциите за потребителя;

17. изключва или възпрепятства правото 
на предявяване на иск или използването на 
други средства от страна на потребителя за 
решаването на спора, включително задължава 
потребителя да се обръща изключително към 
определен арбитражен съд, който не е предвиден 
по закон; ограничава необосновано средствата 
за доказване, с които потребителят разполага, 
или му налага тежестта на доказване, която 
съгласно приложимото право би трябвало да 
бъде за сметка на другата страна по договора;

18. ограничава обвързаността на търговеца 
или доставчика от поети чрез негови пред-
ставители задължения или поставя неговите 
задължения в зависимост от спазването на 
определено условие;

19. не позволява на потребителя да прецени 
икономическите последици от сключването 
на договора;

20. поставя други подобни условия.“
2. В чл. 144:
а) в ал. 1 думите „чл. 143, т. 7“ се заменят 

с „чл. 143, ал. 2, т. 7“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „чл. 143, 

т. 10“ се заменят с „чл. 143, ал. 2, т. 11“;
в) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите „чл. 143, 

т. 7, 10 и 12“ се заменят с „чл. 143, ал. 2, т. 7, 
11 и 13“;

г) в ал. 4 думите „чл. 143, т. 12“ се заменят 
с „чл. 143, ал. 2, т. 13“.

3. В чл. 147 се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за 

исковете по чл. 186 и 186а.“
Законът е приет от 44-то Народно събра-

ние на 11 декември 2019 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

9516

УКАЗ № 291
На основание чл. 98, т. 4 от Конституция-

та на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на международен 
договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, дос-
тавка на оборудване, софтуерни актуализации, 
услуги и обучение за поддръжка на Комплек-
томобилна производствена линия за метал-
ни конструкции (Material, Supply Equipment, 
Software Updates, Services and Training to support 
the Ultimate Building Machine)“, приет от  
44-то Народно събрание на 13 декември 2019 г.

Издаден в София на 16 декември 2019 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов
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ЗАКОН
за ратифициране на международен договор 
(LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на 
оборудване, софтуерни актуализации, услуги и 
обучение за поддръжка на Комплектомобилна 
производствена линия за метални конструкции 
(Material, Supply Equipment, Software Updates, 
Services and Training to support the Ultimate 

Building Machine)“

Член единствен. Ратифицира международен 
договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, дос-
тавка на оборудване, софтуерни актуализации, 
услуги и обучение за поддръжка на Комплек-
томобилна производствена линия за метал-
ни конструкции (Material, Supply Equipment, 
Software Updates, Services and Training to support 
the Ultimate Building Machine)“, подписан на  
16 август 2019 г. в САЩ и на 27 ноември 
2019 г. в Република България.

Заключителна разпоредба 
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 13 декември 2019 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

9551

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по кул-

турата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария и чл. 21, ал. 1 и 3 и чл. 23, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание

Р Е Ш И :
Избира Тодор Байчев Байчев за член на 

Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 44-то Народно съб-

рание на 13 декември 2019 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

9543

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вът-

решна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Освобождава Тодор Байчев Байчев като 

член на Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред.

2. Избира Росен Малинов Малинов за 
член на Комисията по вътрешна сигурност 
и обществен ред.

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 13 декември 2019 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

9544

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питане от 
народните представители Корнелия Нинова, 
Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир 
Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, 
Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков 
към министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова относно 
политиката на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството за пре-
дотвратяване на опасността от воден режим 
в някои населени места и необходимостта 
от инвестиции в инфраструктура във ВиК 
сектора с цел подобряване на качеството на 
услугата, предлагана на потребителите, и 
финансовите инструменти, предвидени за това

Народното събрание на основание чл. 90, 
ал. 2 от Конституцията на Република България 
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. В срок до 15 май 2020 г. министърът на 

регионалното развитие и благоустройството 
да подготви и обяви за обществено обсъждане 
проект на Закон за ВиК, който да гарантира 
дългосрочното решение на проблемите в сек-
тора, в това число социална поносимост на 
цените на ВиК услугите и въвеждане на водни 
помощи, качество на услугите и осигуряване 
на допълнителни финансови инструменти за 
увеличение на инвестициите в сектора и по-
вишаване на контрола по тяхното изпълнение.

2. Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството да информира два пъти 
годишно – през юни и декември, Народното 
събрание за напредъка по изпълнението на 
Плана за действие за изпълнение на мерките 
към Стратегията за развитие и управление на 
водоснабдяването и канализацията за периода 
2014 – 2023 г. и при необходимост да предло-
жи на Министерския съвет актуализация на 
стратегията.

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 13 декември 2019 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

9868
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, приет с 
Постановление № 74 на Министерския съвет 
от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и 
доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., 
бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2, 100 и 103 от 
1994 г., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28, 43, 
57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., 
бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., 
бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 
от 2006 г., бр. 17 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г., 
бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 
50 от 2011 г., бр. 35 и 50 от 2012 г., бр. 21 от 
2015 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 79 от 2017 г. и 

бр. 70 и 93 от 2018 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 47, ал. 8 се създава изречение 
трето: „За имотите, предоставени за създа-
ване и отглеждане на трайни насаждения, се 
опис ват проведените дейности в съответствие 
с предмета на договора, като се правят и гео-
реферирани снимки от всяка ъглова точка на 
тези имоти.“

§ 2. В чл. 56а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато заявлението по ал. 1 е подадено 

от юридическо лице или едноличен търговец, 
в него се посочва единен идентификационен 
код на юридическото лице или едноличния 
търговец съгласно Закона за търговския ре-
гистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел, като се прилага и протокол 

ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 289
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституция-

та на Република България във връзка с чл. 19, 
т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Назначавам полковник Юлиян Георгиев 

Радойски на длъжността началник на Висше 
военновъздушно училище „Георги Бенковски“, 
считано от 1 януари 2020 г.

2. Удостоявам полковник Юлиян Георгиев 
Радойски с висше офицерско звание „бригаден 
генерал“, считано от 1 януари 2020 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 16 декември 2019 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

9854

УКАЗ № 290 
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Освобождавам генерал-майор Красимир 

Маринов Кънев от длъжността директор на 
Щаба на отбраната, считано от 1 януари 2020 г.

2. Назначавам генерал-майор Красимир 
Маринов Кънев на длъжността национален 
военен представител в Националното военно 
представителство в Съюзното командване 
по операциите в Монс, Белгия, считано от  
1 януари 2020 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 16 декември 2019 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

9855

УКАЗ № 292
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Хасан Улусой – извън-

реден и пълномощен посланик на Република 
Турция в Република България, с орден „Ма-
дарски конник“ първа степен за големите му 
заслуги и принос за развитието на българо-
турските отношения и сътрудничество.

Издаден в София на 18 декември 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър на външните работи:  

Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

9900
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от заседание на съответния оправомощен орган 
на юридическото лице, съдържащ решение за 
закупуване на държавните имоти – предмет 
на продажбата.“

2. В ал. 4:
а) в т. 2 пред думата „изготвена“ се добавя 

„възложена от директора на областната ди-
рекция „Земеделие“ и“;

б) създава се нова т. 4:
„4. документ, удостоверяващ, че заявителят 

е уведомен писмено за определената продажна 
цена на имота;“

в) досегашните т. 4 и 5 стават съответно 
т. 5 и 6.

§ 3. В чл. 56ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „земи по чл. 27, ал. 8 

ЗСПЗЗ“ се заменят с „имоти по чл. 56е, ал. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Началната тръжна цена на имотите 

е пазарната оценка, изготвена от независим 
оценител, вписан в Регистъра на независи-
мите оценители, и възложена от директора 
на областната дирекция „Земеделие“. Да-
нъчната оценка се определя като за земи в 
строителни граници и това обстоятелство се 
посочва изрично в удостоверението за данъчна 
оценка. Началната тръжна цена не може да 
бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, 
увеличена с 10 на сто.“

3. Алинея 3 се отменя.
§ 4. Член 56з се изменя така:
„Чл. 56з. (1) Процедура за провеждане на 

търг се открива със заповед на министъра на 
земеделието, храните и горите или на упъл-
номощено от него длъжностно лице.

(2) При наличие на основания за провеж-
дане на търг за продажба на имоти по реда 
на чл. 27, ал. 8, изречение второ от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските 
земи те се обявяват на първи търг с отделна 
заповед.

(3) Упълномощеното длъжностно лице по 
ал. 1 издава заповед за откриване на процедура 
за провеждане на търг след изрично писмено 
съгласие на министъра на земеделието, храните 
и горите за включване на имотите, предло-
жени от директора на областната дирекция 
„Земеделие“, в предмета на търга. Съгласието 
е валидно до промяна на обстоятелствата, 
но не повече от една година от датата на 
издаването му.

(4) Министърът на земеделието, храните 
и горите дава съгласието по ал. 3 след пис-
мено предложение на постоянно действаща 
комисия, която разглежда подадените предло-
жения. Министърът на земеделието, храните 
и горите със заповед назначава комисията и 
определя поименния състав на членовете є, 
които са длъжностни лица от Министерството 
на земеделието, храните и горите, задачите 
на комисията и други условия.

(5) Комисията по ал. 4 приема правила за 
работата си, които се одобряват от министъра 
на земеделието, храните и горите.

(6) Комисията по ал. 4 разглежда подаде-
ните предложения, към които задължително 
се прилагат:

1. мотивирано становище от директора на 
областна дирекция „Земеделие“, в което изрич-
но са посочени имотите, предложени за търг 
по чл. 27, ал. 8, изречение второ от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските 
земи, и имотите, за които могат да участват 
всички заинтересовани лица;

2. акт за държавна собственост;
3. скица на имота от картата на възстано-

вената собственост (КВС) или кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) и 
регистър на собствениците на съседните 
имоти, посочени в скицата;

4. актуална данъчна оценка, определена 
по реда на чл. 56ж, ал. 2;

5. оценка на имота, определена по реда на 
чл. 56ж, ал. 2;

6. скица и/или извадка от приет парцеларен 
план или от план на новообразувани имоти 
по чл. 45, ал. 3 и заповед за одобряване по 
чл. 45, ал. 6;

7. извадка от регулационен план и заповед 
за одобряването му;

8. документ, че имотът не попада в грани-
ците на защитена територия, обявена по реда 
на Закона за защитените територии;

9. констативен протокол за оглед на място 
на имота, отразяващ актуалното му състояние, 
съставен от комисия, назначена от директора 
на областната дирекция, която включва в 
състава си служители на областната дирек-
ция „Земеделие“ и на съответната общинска 
служба по земеделие, а за имоти в границите 
на урбанизираните територии в състава на 
комисията задължително се включва и пред-
ставител на съответната община;

10. цветна комбинирана извадка от циф-
ровата ортофото карта и КВС/КККР на съ-
ответното землище за територията, в която 
попадат имотите;

11. удостоверение за липса на реституцион-
ни претенции, издадено от общинската служба 
по земеделие, със срок на валидност не по-
дълъг от 6 месеца от датата на издаването му;

12. други документи, необходими за изразя-
ване на съгласие на министъра на земеделието, 
храните и горите.

(7) Комисията съставя протокол, с който 
предлага на министъра на земеделието, храни-
те и горите да изрази съгласие за включване 
на имотите в предмета на търга или за отказ.

(8) В заповедите по ал. 1 и 2 се посочват: 
имотите – предмет на търга; срокът за пода-
ване на заявленията; началната тръжна цена; 
депозитът за участие в търга в размер 10 на 
сто от началната тръжна цена; указание, че 
върху депозита не се начислява лихва и не 
подлежи на връщане при отказ за сключване 
на договор; разходите по чл. 56ш, ал. 1; бан-
ковата сметка за плащането и условията за 
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възстановяване на депозита, както и мястото, 
където се обявява протоколът за резултатите 
от търга.

(9) Заповедите по ал. 1 и 2 се поставят на 
видно място в областната дирекция „Земе-
делие“, в общинската служба по земеделие, в 
общината и в кметството на населеното място 
по местонахождението на имота в 3-дневен 
срок от издаването им и се публикуват на 
интернет страницата на областната дирекция 
„Земеделие“, на страницата на Министерството 
на земеделието, храните и горите и поне в 
един местен вестник най-малко 30 дни преди 
крайния срок за подаване на заявленията за 
участие.“

§ 5. Член 56к се изменя така:
„Чл. 56к. (1) Заявителите или писмено 

упълномощените от тях с нотариална заверка 
на подписа лица подават в областна дирекция 
„Земеделие“ заявления по образец, утвърден от 
министъра на земеделието, храните и горите. 
За всеки имот се подава отделно заявление.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. единен идентификационен код съгласно 

Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, когато 
заявлението се подава от юридическо лице 
или от едноличен търговец;

2. местонахождението, номерът и площта 
на имота;

3. предлаганата цена за имота в лева.
(3) При подаване на заявлението заяви-

телят или упълномощеното лице представят 
документ за самоличност и прилагат:

1. нотариално заверено пълномощно, когато 
документите се подават от упълномощено лице;

2. платежен документ за внесен депозит в 
оригинал, когато плащането не е извършено 
по електронен път;

3. протокол от заседание на съответния 
оправомощен орган, съдържащ решение за 
закупуване на държавните имоти – предмет 
на продажбата, когато заявителят е юриди-
ческо лице;

4. декларация за обстоятелствата по ал. 11.
(4) Търгът, на който могат да участват 

всички заинтересовани лица, може да се 
проведе само при условие че най-малко двама 
кандидати са подали заявление за участие и 
са допуснати до участие в търга.

(5) Когато на търга по ал. 4 са обявени 
повече от един имот, при явяване на един 
кандидат за даден имот той се обявява за 
спечелил търга при предложената от него 
тръжна цена с тайно наддаване.

(6) Право на участие в първия търг, открит 
със заповед по чл. 56з, ал. 2, имат само соб-
ственици на имоти в границите на стопанския 
двор, съседни на имота – обект на търга, 
които не представляват обслужващи пътища, 
независимо от тяхната собственост. Имоти, 
които нямат обща граница с предлагания на 
търга имот, не се считат за съседни.

(7) За участие в търга по ал. 6 правоимащите 
лица подават заявление по образец, утвърден 
от министъра на земеделието, храните и го-
рите, в което се посочват данните по ал. 2 
и се прилагат документите по ал. 3, както и 
копие на документ за собственост на имота, 
съседен на имота – обект на търга.

(8) На търга по ал. 6 могат да бъдат обявени 
само имоти, за които след служебна проверка 
от областна дирекция „Земеделие“ е устано-
вено, че имат най-малко два съседни имота, 
които са собственост на различни физически, 
юридически лица или общини. Търгът може 
да се проведе само когато за всеки обявен 
имот са подадени повече от едно заявление 
за участие от лица, собственици на отделни 
имоти, съседни на имота – обект на търга, 
допуснати за участие в търга.

(9) Не се допускат за участие в търга по 
ал. 6 кандидатите, придобили собственост 
върху имоти в границите на стопанския двор, 
съседни на имота – обект на търга, образува-
ни в резултат на делба или обединяване след 
откриване на тръжната процедура.

(10) Имотите, останали след провеждане 
на търга по ал. 6, се включват в следващи 
търгове, на които право на участие имат 
всички заинтересовани лица.

(11) Свързани лица по смисъла на Търгов-
ския закон и свързани предприятия по смисъла 
на Закона за малките и средните предприятия 
не могат да бъдат самостоятелни кандидати 
или участници в тръжната процедура за един 
и същ имот.

(12) Тръжната комисия може служебно да 
събира доказателства за обстоятелствата по 
ал. 11 чрез справка в съответния публичен 
регистър, а когато такъв не се поддържа, 
информацията се изисква и получава по слу-
жебен път от компетентната администрация.“

§ 6. В чл. 56л се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Получените в областната дирекция 

„Земеделие“ пликове със заявления за участие 
в търга, без да се разпечатват, се записват 
с входящ номер, дата и час, отразени върху 
плика и заведени във входящ регистър, за 
което на приносителя се издава документ.“

2. В ал. 3 думата „левове“ се заменя с „лева“.
3. В ал. 4 думите „по чл. 56з, ал. 6“ се 

заменят с „по чл. 56з, ал. 8“.
4. В ал. 6 думите „7-дневен“ се заменят с 

„14-дневен“.
§ 7. В чл. 56м се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Председателят на тръжната комисия 

в 3-дневен срок от произнасянето по възра-
женията представя протоколите по ал. 1 и 2 
заедно със заявленията, приложенията към 
тях, както и възраженията, за одобряване от 
министъра на земеделието, храните и горите, 
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който може да одобри протоколите, да ги 
върне за отстраняване на констатирани не-
редовности или да откаже одобряването им.“

2. В ал. 4 след думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се добавя „и 
на областната дирекция „Земеделие“.

3. Създава се нова ал. 5:
„(5) При отказ да одобри протоколите ми-

нистърът на земеделието, храните и горите или 
упълномощено от него длъжностно лице издава 
заповед за частично или пълно прекратяване 
на процедурата. При упълномощаване длъж-
ностното лице издава заповедта в 7-дневен срок 
от постъпване на протоколите, придружени 
с мотивирано писмо на министъра на земе-
делието, храните и горите за неодобряването 
им. Заповедта се публикува по реда на ал. 4.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се из-
меня така:

„(6) Директорът на областната дирекция 
„Земеделие“ уведомява участниците в търга по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс 
за заповедите по ал. 4 и/или 5 в 3-дневен срок 
от издаването им.“

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се из-
меня така:

„(7) Участниците в търга могат да пода-
дат жалба пред компетентния съд по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс в 
14-дневен срок от уведомлението по ал. 6.“

§ 8. В чл. 56п се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо след думите 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“ се добавя „и на областната дирекция 
„Земеделие“.

2. В ал. 2 думите „ГПК“ се заменят с „Ад-
министративнопроцесуалния кодекс“.

3. В ал. 3 след думата „жалба“ се добавя 
„пред компетентния съд по реда на Админи-
стративнопроцесуалния кодекс“.

4. В ал. 4 думите „ГПК“ се заменят с „Ад-
министративнопроцесуалния кодекс“.

§ 9. В чл. 56р се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3, т. 3 след думата „жалба“ се добавя 
„по реда на чл. 56м, ал. 7 и чл. 56п, ал. 3“.

2. В ал. 4 думите „ГПК“ се заменят с „Ад-
министративнопроцесуалния кодекс“.

§ 10. В чл. 105 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 7 се създават изречение второ и 
трето: „Оценката се възлага от директора на 
областната дирекция „Земеделие“ по местона-
хождение на земите от държавния поземлен 
фонд. Началната тръжна цена не може да 
бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, 
увеличена с 10 на сто.“

2. В ал. 8 изречение второ се изменя така: 
„Оценката се възлага по реда на ал. 7.“

§ 11. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) Тръжна процедура за продажба 

на земите по § 12а от преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи се открива 

със заповед на министъра на земеделието, 
храните и горите или на упълномощено от 
него длъжностно лице по предложение на 
директора на областната дирекция „Земеде-
лие“ след предварително изразено писмено 
съгласие на министъра на земеделието, хра-
ните и горите за включването на имотите в 
предмета на търга. Съгласието е валидно до 
промяна на обстоятелствата, но не повече 
от една година от датата на издаването му.

(2) При наличие на основания за провеж-
дане на търг за продажба на имоти по реда 
на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8, изречение 
второ от Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи те се обявяват на 
първи търг с отделна заповед.

(3) Министърът на земеделието, храните и 
горите се подпомага от постоянно действаща 
комисия за даване на съгласието по ал. 1, 
която разглежда подадените предложения, 
към които са приложени следните документи:

1. мотивирано становище от директора 
на областна дирекция „Земеделие“, в което 
изрично са посочени имотите, предложени 
за търг по чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8, 
изречение второ от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, и имотите, 
за които могат да участват всички заинтере-
совани лица;

2. акт за държавна собственост;
3. скица на имота от КВС или КККР и ре-

гистър на собствениците на съседните имоти, 
посочени в скицата;

4. актуална данъчна оценка;
5. оценка на имота, определена по реда на 

чл. 105, ал. 7 или 8;
6. скица и/или извадка от приет парцеларен 

план или от план на новообразувани имоти 
по чл. 45, ал. 3;

7. удостоверение за липса на реституционни 
претенции, издадено от общинската служба 
по земеделие, със срок на валидност не по-
дълъг от 6 месеца от датата на издаването му;

8. удостоверение, че имотът не е преда-
ден на общината по реда на чл. 19, ал. 1 от 
Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи;

9. документ, че имотът не попада в грани-
ците на защитена територия, обявена по реда 
на Закона за защитените територии;

10. протокол за първоначално установяване 
на действителния начин на трайно ползване 
на имота по образец, утвърден от министъра 
на земеделието, храните и горите, и конста-
тивен протокол за състоянието и ползването 
на имота, изготвен по методика, утвърдена от 
министъра на земеделието, храните и горите;

11. цветна комбинирана извадка от циф-
ровата ортофото карта и КВС/КККР на съ-
ответното землище за територията, в която 
попадат имотите;

12. други документи, необходими за изразя-
ване на съгласие на министъра на земеделието, 
храните и горите.
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(4) В заповедта за назначаване на комиси-
ята по ал. 3 министърът определя поименния 
състав на членовете є, които са длъжностни 
лица от Министерството на земеделието, 
храните и горите, задачите на комисията и 
други условия.

(5) Комисията по ал. 3 приема правила за 
работата си, които се одобряват от министъра 
на земеделието, храните и горите.

(6) За работата си комисията по ал. 3 със-
тавя протокол, с който предлага на министъра 
на земеделието, храните и горите да изрази 
съгласие за включване на имотите в предмета 
на търга или за отказ.

(7) В заповедите по ал. 1 и 2 се посочват: 
имотите – обект на търга; срокът за подава-
не на заявленията; началната тръжна цена; 
депозитът за участие в търга в размер 10 на 
сто от началната тръжна цена; указание, че 
върху депозита не се начислява лихва и не 
подлежи на връщане при отказ за сключване 
на договор; разходите по чл. 56ш, ал. 1, т. 1; 
банковата сметка за плащането и условията за 
възстановяване на депозита, както и мястото, 
където се обявява протоколът за резултатите 
от търга.

(8) Заповедите по ал. 1 и 2 се поставят на 
видно място в областната дирекция „Земе-
делие“, в общинската служба по земеделие, в 
общината и в кметството на населеното място 
по местонахождението на имота в 3-дневен 
срок от издаването им и се публикуват на 
интернет страницата на областната дирекция 
„Земеделие“, на страницата на Министерството 
на земеделието, храните и горите и поне в 
един местен вестник най-късно 30 дни преди 
крайния срок за подаване на заявленията за 
участие.

(9) Търгът по чл. 105, ал. 3 се провежда от 
комисия, назначена със заповед на директора 
на областната дирекция „Земеделие“, в състав 
от трима до петима членове, един от които 
е правоспособен юрист, и двама резервни 
членове. Решенията на комисията се вземат 
с мнозинство от броя на членовете є.

(10) Заявителите или писмено упълномо-
щени от тях с нотариална заверка на подписа 
лица подават в областна дирекция „Земеделие“ 
отделно заявление за всеки имот по образец, 
утвърден от министъра на земеделието, хра-
ните и горите, в което се посочват единен 
идентификационен код съгласно Закона за 
търговския регистър и регистъра на юри-
дическите лица с нестопанска цел, когато 
заявлението се подава от юридическо лице 
или от едноличен търговец, местонахож-
дението, номерът и площта на поземления 
имот и предлаганата цена за имота в лева. 
При подаване на заявлението заявителят или 
упълномощеното лице представят документ 
за самоличност и прилагат:

1. нотариално заверено пълномощно, когато 
документите се подават от упълномощено лице;

2. платежен документ за внесен депозит в 
оригинал, когато плащането не е извършено 
по електронен път;

3. решение на съответния оправомощен 
орган за закупуване на държавните имо-
ти – предмет на продажбата, когато заявле-
нието се подава от юридическо лице или от 
едноличен търговец;

4. декларация за обстоятелствата по ал. 18.
(11) Търгът, на който могат да участват всич-

ки заинтересовани лица, може да се проведе 
само когато най-малко двама кандидати са 
подали заявление за участие и са допуснати 
до участие в търга.

(12) Когато на търга по ал. 11 са обявени 
повече от един имот, при явяване на един 
кандидат за даден имот той се обявява за 
спечелил търга при предложената от него 
тръжна цена с тайно наддаване.

(13) Право на участие в първия търг, открит 
със заповед по ал. 2, имат само собственици 
на имоти в границите на стопанския двор, 
съседни на имота – обект на търга, които не 
представляват обслужващи пътища, незави-
симо от тяхната собственост. Имоти, които 
нямат обща граница с предлагания на търга 
имот, не се считат за съседни.

(14) За участие в търга по ал. 13 право-
имащите лица подават заявление по образец, 
утвърден от министъра на земеделието, храните 
и горите, към което се прилагат документите 
по ал. 10 и копие на документ за собственост 
на имота, съседен на имота – обект на търга.

(15) На търга по ал. 13 могат да бъдат 
обявени само имоти, за които след служебна 
проверка от областна дирекция „Земеделие“ 
е установено, че имат най-малко два съсед-
ни имота, които са собственост на различни 
физически, юридически лица или общини. 
Търгът може да се проведе само когато за 
всеки обявен имот са подадени повече от едно 
заявления за участие от лица, собственици на 
отделни имоти, съседни на имота – обект на 
търга, допуснати за участие в търга.

(16) Не се допускат за участие в търга по 
ал. 13 кандидатите, придобили собственост 
върху имоти в границите на стопанския двор, 
съседни на имота – обект на търга, образува-
ни в резултат на делба или обединяване след 
откриването на тръжната процедура.

(17) Имотите, останали след провеждане 
на търга по ал. 13, се включват в следващи 
търгове, на които право на участие имат 
всички заинтересовани лица.

(18) Свързани лица по смисъла на Търгов-
ския закон и свързани предприятия по смисъла 
на Закона за малките и средните предприятия 
не могат да бъдат самостоятелни кандидати 
или участници в тръжната процедура за един 
и същ имот.

(19) Тръжната комисия може служебно да 
събира доказателства за обстоятелствата по 
ал. 18 чрез справка в съответния публичен 
регистър, а когато такъв не се поддържа, 
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информацията се изисква и получава по слу-
жебен път от компетентната администрация.“

§ 12. В чл. 107 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Получените в областната дирекция 

„Земеделие“ пликове със заявления за участие 
в търга, без да се разпечатват, се записват 
с входящ номер, дата и час, отразени върху 
плика и заведени във входящ регистър, за 
което на приносителя се издава документ.“

2. В ал. 3 думата „левове“ се заменя с „лева“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се допускат за участие в търга кан-

дидатите, чиито заявления са подадени след 
срока по чл. 106, ал. 7, не съдържат докумен-
тите по чл. 106, ал. 10 и 14 или не отговарят 
на изискванията по чл. 106.“

4. В ал. 6 думите „7-дневен“ се заменят с 
„14-дневен“.

5. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Председателят на тръжната комисия 

в 3-дневен срок от произнасянето по възра-
женията представя протоколите по ал. 8 и 9 
заедно със заявленията, приложенията към 
тях, както и възраженията, за одобряване от 
министъра на земеделието, храните и горите, 
който може да одобри протоколите, да ги 
върне за отстраняване на констатирани не-
редовности или да откаже одобряването им.“

6. В ал. 11, изречение второ след думите 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“ се добавя „и на областната дирекция 
„Земеделие“.

7. Създава се нова ал. 12:
„(12) При отказ да одобри протоколите 

министърът на земеделието, храните и гори-
те или упълномощено от него длъжностно 
лице издава заповед за частично или пълно 
прекратяване на процедурата. При упълномо-
щаване длъжностното лице издава заповедта в 
7-дневен срок от постъпване на протоколите, 
придружени с мотивирано писмо на минис-
търа на земеделието, храните и горите за 
неодобряването им. Заповедта се публикува 
по реда на ал. 11.“

8. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и се 
изменя така:

„(13) Директорът на областната дирекция 
„Земеделие“ уведомява участниците в търга 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс за заповедите по ал. 11 и 12 в 3-дне-
вен срок. Участниците в търга могат да по-
дадат жалба пред компетентния съд по реда 
на Административнопро цесуалния кодекс в 
14-дневен срок от уведомлението.“

§ 13. В чл. 109, ал. 3, т. 3 думите „чл. 107, 
ал. 12“ се заменят с „чл. 107, ал. 13“.

§ 14. В чл. 116 след думата „разпорежда“ 
думите „чрез търг“ се заличават, а накрая се 
добавя „ чрез търг, на който могат да участват 
всички заинтересовани лица“.

§ 15. В чл. 117 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министърът на земеделието, храните и 
горите се подпомага от постоянно действащи-
те комисии по чл. 56з, ал. 4, съответно – по 
чл. 106, ал. 3, за даване на съгласието по ал. 1, 
които разглеждат предложенията по ал. 1, 
комплектувани с изискващите се документи, 
към които се прилага и констативен протокол 
по образец, утвърден от министъра на земеде-
лието, храните и горите, от извършена теренна 
проверка относно застрояването в имотите, 
изготвен от комисия, назначена от директора 
на областната дирекция „Земеделие“.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решенията на комисиите по ал. 2 се 

отразяват в протоколите по чл. 56з, ал. 7, 
съответно – по чл. 106, ал. 6.“

3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 6:
а) в изречение първо думите „10 на сто“ 

се заменят с „20 на сто“;
б) в изречение второ думите „т. 1“ и запе-

таята пред тях се заличават.
§ 16. В чл. 118 се правят следните допъл-

нения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „само в частта 

на разпоредбите относно търговете, в които 
право на участие имат всички заинтересо-
вани лица“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „само в частта 
на разпоредбите относно търговете, в които 
право на участие имат всички заинтересо-
вани лица“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Предложенията за имоти, по които 

е дадено съгласие по чл. 56з, ал. 3 и чл. 106, 
ал. 1, но имотите не са обявявани на търг или 
за тях на проведен търг не са определени ку-
пувачи, се внасят повторно в Министерството 
на земеделието, храните и горите, когато към 
датата на влизането в сила на това постанов-
ление е изминала повече от една година от 
даването на съгласието.

§ 18. Производствата по чл. 27, ал. 8 и 9 
от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, за които до влизането в 
сила на това постановление има издадени за-
поведи за откриване на търгове, се довършват 
по досегашния ред.

§ 19. Преписките по чл. 27, ал. 6 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските 
земи, придружени с документите по чл. 56а, 
които са постъпили в Министерството на зе-
меделието, храните и горите преди влизането 
в сила на това постановление, се разглеждат 
по досегашния ред.

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9842



СТР.  92  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за концесиите за 
добив на минерална вода

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за кон-
цесиите за добив на минерална вода.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението 

влиза в сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

НАРЕДБА
за концесиите за добив на минерална вода

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за:
1. извършването на подготвителни дейст-

вия, провеждането на процедура за предос-
тавяне на концесия за добив на минерална 
вода и сключване на концесионен договор за 
добив на минерална вода;

2. изпълнението, изменението и прекратя-
ването на концесионните договори за добив 
на минерална вода.

Чл. 2. (1) С концесия за добив на минерална 
вода публичен орган предоставя възмездно на 
икономически оператор право да водовзема 
минерална вода за осъществяване на една от 
следните стопански дейности:

1. бутилиране на натурална минерална 
вода и/или производство на газирани и дру-
ги напитки, в състава на които се включва 
минерална вода;

2. извличане на ценни вещества.
(2) Концесия по ал. 1, т. 1 може да бъде 

предоставяна на икономически оператор, ко-
гато за конкретното находище на минерална 
вода, с изключение на находище, определено 
като район по приложение № 2 към Закона 
за водите (ЗВ), не е предоставена концесия 
на друг концесионер.

Чл. 3. (1) Концесията за добив на мине-
рална вода е:

1. държавна – за минерална вода от на-
ходище – изключителна държавна собстве-
ност, включително когато находището или 
обособен участък от него е предоставено 
безвъзмездно за управление и ползване от 
община по реда на § 133 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за води-
те (обн., ДВ, бр. 61 от 2010 г.; изм. и доп., 
бр. 55 от 2018 г.);

2. общинска – за минерална вода от на-
ходище – публична общинска собственост.

(2) Обект на концесия е минералната вода 
от находище на минерална вода, разкрита с 
конкретно водовземно съоръжение, заедно с 
водовземното съоръжение и вътрешния пояс 
на санитарно-охранителната му зона. В обекта 
на концесията може да бъдат включени повече 
от едно водовземно съоръжение, разкриващи 
минералната вода от находището и вътреш-
ните пояси на санитарно-охранителните им 
зони. Водовземното съоръжение, включено в 
обекта на концесията, може да бъде изградено 
от концесионера при условията на чл. 17а от 
Закона за водите и чл. 36 от Закона за опаз-
ване на околната среда.

Чл. 4. (1) Предоставянето на концесия за 
добив на минерална вода се извършва по 
процедура, която включва:

1. извършване на подготвителни действия;
2. провеждане на процедура за предоста-

вяне на концесия;
3. сключване на концесионен договор.
(2) Процедура за предоставяне на концесия 

се провежда за проекти за концесии за добив 
на минерална вода, включени в Плана за 
действие за държавните концесии, съответно 
в Плана за действие за общинските концесии, 
и въз основа на решение по чл. 102, ал. 1 от 
Закона за водите, наричано по-нататък „ре-
шение за откриване на процедурата“.

Чл. 5. (1) Концесия за добив на минерална 
вода се предоставя за срок до 35 години.

(2) Максималният срок на концесията за 
добив на минерална вода се определя с ре-
шението за откриване на процедурата, като 
се вземат предвид техническите особености 
на обекта на концесията. Конкретният срок 
на концесията за добив на минерална вода се 
определя при провеждане на процедурата за 
предоставяне на концесията в съответствие 
с офертата на участника, определен за кон-
цесионер. Срокът на концесията за добив на 
минерална вода започва да тече от датата на 
влизането в сила на концесионния договор.

(3) Срокът на концесията за добив на 
минерална вода може да се удължава, като 
общият срок на всички удължавания, неза-
висимо от основанието за това, не може да 
надвишава срока по ал. 1.

Чл. 6. (1) За концесията за добив на ми-
нерална вода концедент е:

1. Министерският съвет – за държавните 
концесии;

2. общинският съвет – за общинските 
концесии.

(2) Концедентът приема решение за:
1. откриване на процедурата за предоста-

вяне на концесията;
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2. определяне на концесионер или за пре-
кратяване на процедурата за предоставяне 
на концесията;

3. отправяне, приемане или отказ да приеме 
предложение за изменение на концесионен 
договор.

(3) Решенията по ал. 2 се приемат съответно 
по предложение на министъра на околната 
среда и водите – за държавните концесии, и 
на кмета на съответната община – за общин-
ските концесии.

(4) От находище или обособен участък от 
него, предоставено за управление и ползване 
от община, Министерският съвет приема 
решение за откриване на процедурата по 
предложение на министъра на околната среда 
и водите след решение на общинския съвет 
по § 133, ал. 9, т. 1, буква „б“ от преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите.

Чл. 7. Министърът на околната среда и 
водите – за държавните концесии, съответно 
кметът на общината – за общинските конце-
сии, за добив на минерална вода:

1. осигурява извършването на подготви-
телните действия;

2. организира провеждането на процедурата 
за предоставяне на концесия;

3. сключва концесионен договор с участни-
ка в процедурата за предоставяне на концесия, 
определен за концесионер;

4. извършва мониторинг и контрол за из-
пълнение на концесионните договори;

5. предлага на концедента решения, свър-
зани с изменението и прекратяването на 
концесионните договори;

6. сключва допълнителни споразумения 
към концесионните договори;

7. извършва и други действия, определени 
със Закона за водите и с тази наредба.

Чл. 8. (1) Концесионер е икономическият 
оператор, който е определен за концесионер и 
на когото с концесионния договор е предоста-
вена концесията за добив на минерална вода.

(2) Концесионерът няма право да прехвър-
ля правата и задълженията по концесионния 
договор на трети лица.

Чл. 9. (1) За неуредените със Закона за 
водите и с тази наредба въпроси, свързани 
със стратегическото развитие и планиране 
на концесиите за добив на минерална вода, 
мониторинга, управлението и контрола, фи-
нансирането на дейността и Националния 
концесионен регистър, се прилага Законът 
за концесиите.

(2) Министърът на околната среда и водите, 
съответно кметът на общината, определя със 
заповед едно или повече длъжностни лица, 
които извършват действията по чл. 193, ал. 1 
от Закона за концесиите.

Г л а в а  в т о р а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА 
ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА

Раздел I
Планиране

Чл. 10. (1) Предложения за включване на 
проект на концесия за добив на минерална 
вода в Плана за действие за държавните 
концесии, съответно в Плана за действие 
за общинските концесии, се инициират 
служебно или въз основа на заявление на 
заинтересовано юридическо лице – иконо-
мически оператор.

(2) Когато в съответния план за действие 
по ал. 1 не е включен проект за концесия 
за добив на минерална вода от определено 
находище, икономически оператор може да 
подаде заявление за иницииране на процедура 
за включване на проект на концесия до:

1. министъра на околната среда и води-
те – за държавните концесии;

2. кмета на общината – за общинските 
концесии.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа описание 
на обекта на концесия съгласно чл. 3, ал. 2, 
включително информация за предназначе-
нието, за което ще се използва минералната 
вода. Икономическият оператор може по своя 
преценка да посочи и друга информация, 
обосноваваща заявлението за включването 
на концесията в съответния план за действие.

(4) Когато заявлението е за находище – из-
ключителна държавна собственост, или за 
обособен участък от находище, определено 
като район по приложение № 2 към Закона за 
водите, предоставено за управление и ползване 
от община, министърът на околната среда и 
водите го препраща до съответния общин-
ски съвет. Общинският съвет се произнася 
с мотивирано решение в едномесечен срок 
от постъпването на заявлението. Кметът на 
общината изпраща препис от решението на 
общинския съвет до министъра на околната 
среда и водите.

Чл. 11. (1) Компетентният орган по чл. 7 
извършва предварително проучване относно 
законосъобразността за предоставяне на кон-
цесия за добив на минерална вода от обекта, 
посочен в заявлението, в срок до 3 месеца 
от получаване на заявление по чл. 10, ал. 2.

(2) Предварителното проучване за предос-
тавяне на концесия за добив на минерална вода 
включва проверка за наличие на издадени: акт 
за собственост за находището на минерална 
вода и за земята, попадаща в най-вътрешния 
пояс на санитарно-охранителната зона около 
водовземното съоръжение; сертификат на 
Министерството на здравеопазването, удос-
товеряващ че по произход, състав и свойства 
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минералната вода от конкретното водовзем-
но съоръжение е подходяща за бутилиране 
за питейни цели; заповед на министъра на 
околната среда и водите за утвърждаване на 
експлоатационните ресурси на находището 
на минерална вода – изключителна държав-
на собственост; наличие на свободен ресурс 
минерална вода от конкретното водовземно 
съоръжение на находището и да няма друга 
предоставена концесия от находището на 
минерална вода, с изключение на находище, 
определено като район по приложение № 2 
към Закона за водите.

(3) Когато в заявлението на икономичес-
кия оператор са посочени повече от едно 
водовземни съоръжения, в предварителното 
проучване за съответните изисквания се об-
следва наличието на изискванията за всяко 
едно от водовземните съоръжения.

(4) Когато по време на предварителното 
проучване се установи липсата на някой от 
документите по ал. 2, компетентният орган 
по чл. 7 може да предприеме действия за 
издаването на документа, преди изготвяне 
на предложение по ал. 5.

(5) Предварителното проучване приключва 
с обосновано предложение на органа по чл. 7 
съгласно изискванията на Наредбата за изис-
кванията за определяне на финансово-иконо-
мическите елементи на концесията, приета с 
Постановление № 83 на Министерския съвет 
от 2018 г. (ДВ, бр. 44 от 2018 г.).

Чл. 12. Органът по чл. 7, до когото е 
отправено заявлението за откриване на про-
цедура, след предварително проучване по 
чл. 11 уведомява икономическия оператор за 
намерението си за предприемане на действия 
за включване на проекта за концесията за 
добив на минерална вода в съответния план 
за действие или за предприемане на действия 
по чл. 11, ал. 4, в 3-месечен срок от получа-
ването на заявлението.

Раздел II
Извършване на подготвителни действия

Чл. 13. (1) Подготвителните действия за 
предоставяне на концесия за добив на мине-
рална вода се извършват от екип от експерти, 
определени със заповед на съответния орган 
по чл. 7.

(2) Целта на подготвителните действия за 
предоставяне на концесия за добив на мине-
рална вода е изготвянето на:

1. обосновка на концесията;
2. проект на решение за откриване на 

процедурата;
3. проект на документация за концесията;
4. проект на съобщение за провеждане на 

процедура за предоставяне на концесията.
(3) В заповедта по ал. 1 се определя срокът 

за извършване на подготвителните действия.

(4) В извършването на подготвителните 
действия може да бъде използвана и налич-
ната документация за предходно проведена 
процедура за предоставяне на концесия за 
добив на минерална вода от същото находище, 
изготвена по реда на Закона за концесиите 
от 2006 г. (отм.), както и да бъде изготвен 
финансово-икономически анализ с оглед на 
определянето на обосновани минимални/
максимални граници на предложенията по 
критериите за оценка на офертите по чл. 16, 
ал. 4.

(5) В срока по ал. 3 екипът за подготви-
телни действия с доклад до органа по чл. 7:

1. предоставя документите по ал. 2, или
2. предлага да прекрати подготвителните 

действия, когато при извършването им уста-
нови нецелесъобразност или незаконосъоб-
разност от предоставянето на концесията.

(6) В случаите по ал. 5, т. 2 органът по чл. 7 
издава заповед за прекратяване на подготви-
телните действия и предприема действия за 
изключване на проекта на концесия за добив 
на минерална вода от съответния план за 
действие. Органът по чл. 7 уведомява ико-
номическия оператор за прекратяването на 
подготвителните действия, когато предоста-
вянето на концесията за добив на минерална 
вода е инициирано от оператора.

Чл. 14. (1) С обосновката на концесията 
за добив на минерална вода се мотивират 
всички елементи на решението за откриване 
на процедурата и на определените в докумен-
тацията за концесията критерии за оценка на 
офертите, както и относителната им тежест.

(2) Обосновката на концесията за добив 
на минерална вода освен мотивите по ал. 1 
включва и:

1. мотивиране на фактическото и правното 
основание за предоставяне на концесията и 
на определянето на обекта на концесията и 
изпълнението на съответните изисквания 
за предоставяне на концесията за добив на 
минерална вода по чл. 11, ал. 2 и 3, включи-
телно наличие на ограничения или забрани 
съгласно Закона за водите, Закона за защи-
тените територии, Закона за биологичното 
разнообразие или други специални закони;

2. определяне на годишния експлоатацио-
нен ресурс, средноденонощен и средногоди-
шен дебит на минерална вода за включените 
в обекта на концесията едно или повече 
водовземни съоръжения, разкриващи мине-
ралната вода от находището;

3. заключение за законосъобразността на 
концесията;

4. мотиви за предлаганите изисквания към 
професионалните или техническите възмож-
ности или към финансовото и икономическото 
състояние на участниците, наричани по-ната-
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тък „критерии за допустимост“, включител-
но за критериите за оценка на офертите и 
тяхната относителна тежест;

5. мотивиране на минималния размер на 
концесионното възнаграждение, включително 
на условията за плащане, в т.ч. на предлага-
ния максимален гратисен период, през който 
концесионерът се освобождава от задължение 
да заплаща годишно концесионното въз-
награждение – когато такъв се предвижда 
за срока до въвеждането на бутилиращото 
предприятие в експлоатация;

6. определяне и мотивиране на основните 
права и задължения по концесионния договор 
и на вида на гаранциите за изпълнение на 
задълженията по концесионния договор и/
или други обезпечения;

7. определяне и мотивиране на обстоя-
телства от фактически или правен характер, 
настъпването или изменението на които може 
да доведе до нарушаване на определеното с 
договора за концесията равновесие между 
ползи и рискове за концесионера и конце-
дента, както и последиците от нарушаване 
на равновесието;

8. мотивиране на максималния срок на 
концесията.

Чл. 15. (1) Проектът на решение за откри-
ване на процедурата се изготвя в съответствие 
с чл. 102, ал. 2 от Закона за водите.

(2) Като условие за осъществяване на кон-
цесията за добив на минерална вода може 
да се определи задължение на концесионера 
да изгради едно или повече водовземни съ-
оръжения, разкриващи минерална вода от 
находището.

Чл. 16. (1) Проектът на документация за 
концесията за добив на минерална вода съ-
държа най-малко:

1. информация за предмета и обекта на 
концесията;

2. минималните изисквания към съдържа-
нието и оформянето на офертите;

3. критериите за допустимост и документи-
те, с които участниците в процедурата доказват 
изпълнението на съответните изисквания;

4. критериите за оценка на офертите и 
методика за оценяване;

5. документи, с които преди подписване 
на концесионния договор се удостоверява 
отсъствието на основание за изключване;

6. образец на заявление за участие в про-
цедурата, наричано по-нататък „заявление“, 
и на оферта;

7. място и срок за получаване на заявле-
нията и офертите;

8. място, дата и час за отваряне на офертите;
9. проект на концесионен договор.
(2) Проектът на концесионен договор трябва 

да съответства на обосновката и на проекта 
на решението за откриване на процедурата.

(3) Критериите за допустимост включват 
едно или повече изисквания към техниче-
ските или професионалните възможности 
на участниците и/или към икономическото 
и финансовото състояние на участниците. 
Критериите за допустимост трябва да са 
съобразени с предмета и с особеностите на 
концесията за добив на минерална вода и да 
осигуряват реална конкуренция.

(4) Критериите за оценка на офертите са:
1. основни критерии по относителна тежест 

в низходящ ред, както следва:
а) размер на концесионното възнагражде-

ние за един куб./м минерална вода;
б) срок на концесията;
в) размер на предоставената гаранция;
г) срок за пълното усвояване на ресурса;
2. допълнителни критерии при необхо-

димост:
а) срок за въвеждане в експлоатация на 

бутилиращото предприятие;
б) други критерии.
(5) Методиката за оценка на офертите 

трябва да отговаря на принципите за пуб-
личност, равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация.

Чл. 17. Съобщението за провеждане на 
процедура за предоставяне на концесията 
за добив на минерална вода, наричано по-
нататък „съобщението“, съдържа:

1. наименование, номер и дата на решението 
за откриване на процедурата за предоставяне 
на концесията и наименование на органа, 
приел решението, както и номер и дата на 
„Държавен вестник“, в който е публикувано;

2. данни за органа, който организира про-
веждането на процедурата: наименование и 
адрес за контакти;

3. вид на концесията – държавна или об-
щинска;

4. обект на концесията;
5. предмет на концесията;
6. място и срок за подаване на заявленията 

и офертите;
7. място, дата и час за отваряне на офертите.
Чл. 18. (1) След приключване на подгот-

вителните действия с доклад по чл. 13, ал. 5, 
т. 1 органът по чл. 7 внася предложение пред 
съответния концедент за приемане на реше-
ние за откриване на процедурата. Проектът 
на решение за откриване на процедура за 
предоставяне на държавна концесия за добив 
на минерална вода се внася в Министерския 
съвет по реда на Устройствения правилник 
на Министерския съвет и на неговата ад-
министрация, приет с Постановление № 229 
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., 
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., 
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 
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и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 
и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 
2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 
49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 
2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1, 3, 12, 46, 
57, 93 и 97 от 2019 г.).

(2) Към проекта на решение за откриване на 
процедурата по ал. 1 се прилагат обосновката 
на концесията, проектите на документация 
за концесията и на съобщението.

Чл. 19. Решението за откриване на проце-
дурата се обнародва в „Държавен вестник“ 
и подлежи на обжалване в 14-дневен срок 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

Раздел III
Провеждане на процедура за предоставяне на 

концесия за добив на минерална вода

Чл. 20. (1) След влизането в сила на реше-
нието за откриване на процедурата органът 
по чл. 7 със заповед одобрява документаци-
ята за концесията и назначава комисия за 
провеждане на процедурата за предоставяне 
на концесия за добив на минерална вода, 
наричана по-нататък „комисията“.

(2) Одобрената документация по ал. 1 
трябва да съответства на влязлото в сила 
решение за откриване на процедурата.

Чл. 21. Органът по чл. 7 организира про-
веждането на процедуратa за предоставяне на 
концесия за добив на минерална вода в съот-
ветствие с приетото и влязло в сила решение 
за откриване на процедурата и одобрената 
документация за концесията.

Чл. 22. (1) За участие в процедурата по 
предоставяне на концесия за добив на мине-
рална вода икономическият оператор подава 
едновременно заявление и оферта.

(2) Процедурата за предоставяне на конце-
сия за добив на минерална вода не включва 
договаряне.

(3) За провеждането на процедурата за пре-
доставяне на концесия за добив на минерална 
вода на интернет страницата на Министер-
ството на околната среда и водите, съответно 
на общината, се публикува съобщение по 
чл. 17 в 14-дневен срок от влизането в сила 
на решението за откриване на процедурата.

Чл. 23. (1) Процедурата за предоставяне 
на концесия за добив на минерална вода се 
провежда от комисията, назначена със запо-
ведта по чл. 20, ал. 1.

(2) Със заповедта по чл. 20, ал. 1 се опре-
деля срок за провеждането на процедурата 
за предоставяне на концесия за добив на 
минерална вода.

(3) В заповедта по ал. 2 може да се оп-
ределят:

1. едно или повече длъжностни лица, които 
подпомагат комисията технически и осъщест-
вяват обмен на информация с участниците;

2. един или повече консултанти с професи-
онална компетентност, свързана с дейностите, 
включени в предмета на концесията – длъж-
ностни лица или външни експерти – физи-
чески лица, които подпомагат комисията 
експертно.

(4) За държавните концесии в състава на 
комисията се включват представители на 
Министерството на околната среда и водите 
и на общината, на чиято територия е раз-
положено находището на минерална вода, 
както и на други централни или регионални 
ведомства – по преценка на органа по чл. 7, 
съгласувано с ръководителя на съответното 
ведомство. За общинските концесии в състава 
на комисията се включват представители на 
общината, на чиято територия е разположено 
находището на минерална вода – публична 
общинска собственост.

(5) Комисията се състои от нечетен брой 
членове, които са не по-малко от седем, 
включително председател и заместник-пред-
седател. Повече от половината от членовете 
на комисията трябва да имат професионална 
компетентност, свързана с дейностите по 
предмета на концесията, или професионален 
опит в предоставянето на концесии. Поне 
един от членовете на комисията трябва да 
е юрист.

(6) Член на комисията не може да е лице:
1. за което е налице конфликт на интереси 

по смисъла на глава осма от Закона за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество;

2. което е свързано лице с участник в 
процедурата за предоставяне на концесия за 
добив на минерална вода или посочено от него 
трето лице, а когато участникът е юридическо 
лице – и с член на неговия управителен или 
контролен орган.

(7) Всеки член на комисията е длъжен:
1. в 3-дневен срок от връчване на заповед-

та за назначаване на комисията да подаде 
декларация до министъра на околната среда 
и водите, съответно до кмета на общината, 
за отсъствие на обстоятелствата по ал. 6;

2. да подаде искане за освобождаване от 
комисията:

а) незабавно при възникване на обстоя-
телство по ал. 6;

б) своевременно при възникване на обек-
тивна невъзможност да изпълнява задълже-
нията си.

(8) При установен конфликт на интереси, 
при подадено искане за освобождаване, както 
и в други случаи, при които по обективни 
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причини член на комисията не може да изпъл-
нява задълженията си, компетентният орган 
по чл. 7 назначава нов член на комисията.

(9) Комисията и всеки от членовете є са 
независими при изразяване на становища и 
вземане на решения, като в действията си се 
ръководят единствено от закона.

(10) Членовете на комисията са длъжни 
да пазят в тайна обстоятелствата, които са 
узнали във връзка със своята работа в коми-
сията, включително да опазват документите 
от неправомерен достъп, за което подписват 
декларация.

(11) По време на процедурата лицата, 
включени в състава на комисията, не могат 
да правят изявления за средствата за масово 
осведомяване, свързани с провеждането на 
процедурата.

(12) За длъжностните лица и за консултан-
тите по чл. 23, ал. 3 се прилагат изискванията 
на ал. 6 и ал. 8 – 11.

Чл. 24. Във връзка с дейността на състава 
на комисията и на консултантите се прилагат 
разпоредбите на чл. 80, ал. 8 и чл. 82, ал. 2 
от Закона за концесиите.

Чл. 25. (1) Председателят на комисията 
свиква първо заседание в срок до 10 дни 
от издаване на заповедта за назначаване на 
комисията.

(2) Председателят на комисията:
1. свиква заседанията на комисията;
2. информира министъра на околната среда 

и водите, съответно – кмета на общината, 
за всички обстоятелства, които препятстват 
изпълнението на поставените задачи в посо-
чените срокове;

3. отговаря за правилното съхранение на 
документите до приключване на работата на 
комисията;

4. указва и координира необходимите 
действия, включително подготвя и предоставя 
документи и разяснения на длъжностните 
лица, които подпомагат комисията;

5. прави предложения за замяна на членове 
на комисията при наличие на конфликт на 
интереси или при установена невъзможност 
някой от тях да изпълнява задълженията си.

(3) Комисията:
1. изготвя окончателния текст на съоб-

щението;
2. дава разяснения по документацията 

за концесията и предоставя допълнителна 
информация или документи;

3. организира съхраняването на заявления-
та и офертите;

4. разглежда постъпилите заявления и 
оферти;

5. допуска до или отстранява от участие 
в процедурата участници, за които са на-
лице основания за изключване или които 

не отговарят на определените с решението 
за откриване на процедурата критерии за 
допустимост;

6. може да изисква по служебен път доку-
менти за удостоверяване на истинността на 
представената от участниците информация, 
при необходимост;

7. класира офертите на допуснатите учас-
тници в процедурата и изготвя мотиви и проект 
на решение за определяне на концесионер.

(4) Членовете на комисията:
1. участват в заседанията на комисията;
2. разглеждат документите, участват при 

вземането на решения и поставят оценки на 
офертите;

3. подписват протоколи и доклади от ра-
ботата на комисията.

(5) До приключване на процедурата за 
предоставяне на концесия за добив на ми-
нерална вода събраните в хода є документи 
се съхраняват от председателя на комисията.

Чл. 26. (1) Комисията заседава при кворум 
минимум две трети от състава, като приема 
решенията си с мнозинство повече от поло-
вината от състава на комисията.

(2) За всяко заседание на комисията се из-
готвя протокол в два екземпляра, единият от 
които се прилага към досието на процедурата. 
Протоколът от заседанието съдържа извър-
шените от комисията действия и приетите 
от нея решения, които се мотивират. Про-
токолът се подписва от всички присъствали 
на заседанието членове на комисията, а в 
случай на подписване с особено мнение към 
протокола се прилагат писмените мотиви за 
особеното мнение.

Чл. 27. (1) Комисията осигурява публику-
ване на съобщението и на документацията 
за концесията на интернет страницата на 
съответното ведомство.

(2) Комисията предоставя разяснения по 
документацията за концесията при постъпва-
не на писмено искане. Искане за разяснения 
може да се подава до 10 дни преди изтичане 
на срока за подаване на заявленията и офер-
тите. След изтичането на този срок искания 
за разяснения не се разглеждат от комисията.

(3) В срок до 4 дни от получаване на ис-
кането, но не по-късно от 6 дни преди срока 
за подаване на заявления и оферти, коми-
сията публикува разясненията на интернет 
страницата на съответното ведомство. В 
разясненията не се посочва лицето, напра-
вило запитването.

(4) С разясненията не може да се въвеж-
дат промени в условията на процедурата, 
определени с решението за откриване на 
процедурата и със съобщението.

Чл. 28. (1) Обменът на информация от 
комисията с участниците при провеждането 
на процедурата за предоставяне на концесия 
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за добив на минерална вода се извършва по 
един от следните начини:

1. писмено срещу подпис на участника или 
на негов упълномощен представител;

2. изпращане на писмо с обратна разписка;
3. по факс;
4. чрез електронна поща.
(2) Изпращането чрез електронна поща на 

решението или уведомлението се удостоверява 
с копие от електронния запис.

Чл. 29. Комисията приключва работата си 
с изготвяне на:

1. протокол за класиране на участниците 
в проведената процедура за предоставяне на 
концесия за добив на минерална вода, мо-
тиви и проект на решение за определяне на 
концесионер, или

2. протокол за липсата на допуснат до 
участие в процедурата участник.

Чл. 30. (1) За участие в процедурата за 
предоставяне на концесия за добив на ми-
нерална вода икономическите оператори 
подават заявление и оферта, написани на 
български език.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. информация за процедурата за предос-

тавяне на концесия и за концедента;
2. информация за участника относно:
а) наименованието на участника, данните 

за контакт – адрес за кореспонденция, вклю-
чително електронен адрес, и кратко описание 
на дейността на участника;

б) лицата, които представляват участника 
съгласно регистъра, в който е вписан; 

в) деклариране на отсъствието на основание 
относно участника за изключване;

г) деклариране на съответствието на участ-
ника с критериите за допустимост.

(3) Заявлението е по образец съгласно до-
кументацията за концесията. Заявлението се 
подписва от лице с представителна власт. Към 
заявлението се прилагат и:

1. нотариално заверено пълномощно, когато 
участникът се представлява от пълномощник;

2. документите, с които участникът доказва 
изпълнението на изискванията по критериите 
за допустимост.

(4) Офертата се състои от предложение, 
изготвено по образец съгласно документаци-
ята за концесията, и съдържа:

1. конкретни предложения по критериите 
за оценка на офертите;

2. мотивиране на предложенията по т. 1;
3. доказателства за осъществимостта на 

предложенията по т. 1;
4. финансов анализ, обосноваващ предло-

женията по съответните критерии за оценка, 
в т.ч. размер на концесионно възнаграждение, 
срок на концесията, срок за пълно усвояване 
на ресурса, максимален гратисен период за 
заплащане на концесионно възнаграждение 

за срока до въвеждане на бутилиращото 
предприятие в експлоатация, когато такъв 
критерий за оценка се предвижда, и др.;

5. други предложения, разработки и ин-
формация в изпълнение на изискванията, 
определени с документацията за концесията;

6. деклариране на срока на валидност на 
офертата;

7. деклариране на произхода на средствата 
съгласно Закона за мерките срещу изпира-
нето на пари.

(5) В офертата може да се определи 
поверителността на определена търговска 
информация. Предложенията по критериите 
за оценяване не могат да се определят като 
поверителна информация.

(6) Офертата не може да съдържа варианти.
(7) Процедура за предоставяне на концесия 

за добив на минерална вода се провежда и 
когато има подадено заявление и оферта само 
от един участник.

Чл. 31. Заявлението и офертата се под-
писват на всяка страница от лице с предста-
вителна власт по регистрация на търговеца, 
подпечатват се и се представят на хартиен 
носител от лице с представителна власт, на-
ричано по-нататък „връчване срещу подпис“, 
или чрез лицензиран пощенски оператор.

Чл. 32. Заявленията и офертите се подават 
на адреса, посочен в съобщението за конце-
сията за добив на минерална вода.

Чл. 33. Заявлението и офертата се поставят 
в отделни запечатани пликове, надписани 
съответно „Заявление“ и „Оферта“, върху 
всеки от които е посочено наименованието на 
процедурата за предоставяне на концесията за 
добив на минерална вода и наименованието 
на участника. Двата плика се подават в един 
общ запечатан непрозрачен плик, който се 
надписва с посочване на:

1. съдържанието – „Заявление и Оферта“;
2. наименованието на процедурата на кон-

цесията за добив на минерална вода;
3. наименованието на участника, адрес и 

електронен адрес.
Чл. 34. (1) Срокът за подаване на заявления 

и оферти се определя със съобщението и не 
може да бъде по-кратък от 50 дни от датата 
на влизане в сила на решението за откриване 
на процедурата.

(2) От датата на подаване на заявлението 
и офертата икономическият оператор при-
добива качество на участник в процедурата 
за предоставяне на концесия за добив на 
минерална вода.

Чл. 35. (1) Заявленията и офертите се по-
дават до определените крайна дата и час и 
по начина, посочени в съобщението.

(2) Когато в определения краен час на 
мястото за подаване има един или повече 
участници, те се включват в списък, който се 
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подписва от определено по чл. 23, ал. 3, т. 1 
длъжностно лице и от присъстващите лица. 
Длъжностното лице приема заявленията и 
офертите на всички участници, включени в 
списъка.

(3) Длъжностното лице по чл. 23, ал. 3, 
т. 1 отбелязва върху общия плик със заявле-
нието и офертата поредния номер, датата и 
часа на получаването, завежда общия плик 
със заявлението и офертата във входящ ре-
гистър по реда на получаването му и издава 
на приносителя разписка за завеждането в 
регистъра.

(4) Длъжностното лице по чл. 23, ал. 3, 
т. 1 не приема заявление и оферта, когато:

1. са подадени след определения срок, 
освен в случаите по ал. 2;

2. не отговарят на изискванията по чл. 33, 
или

3. са с нарушена цялост.
(5) Входящият регистър съдържа следната 

информация за приетите общи пликове със 
заявленията и офертите:

1. регистрационен номер по реда на по-
лучаването;

2. данни за участника;
3. дата и час на получаване;
4. начин на получаване – чрез лицензи-

ран пощенски оператор или връчване срещу 
подпис;

5. наличие на обстоятелство по ал. 4;
6. забележки по вписаните обстоятелства, 

включително за обстоятелство по ал. 2.
Чл. 36. (1) След изтичане на крайния срок 

за подаване на заявления и оферти, определен 
със съобщението за концесията за добив на 
минерална вода, комисията в закрито заседа-
ние отваря общите пликове и съдържащите 
се в тях пликове със заявления и извършва 
действия за допускане на участниците до 
процедурата. На закритото заседание поне 
трима членове на комисията подписват пли-
ковете с офертите, като пликовете с офертите 
не се отварят.

(2) Допускането на участник до участие в 
процедурата за предоставяне на концесия за 
добив на минерална вода се извършва след 
проверка от комисията относно:

1. наличието на основание за изключване 
за участника, и

2. изпълнението на критериите за допус-
тимост от участника.

Чл. 37. (1) Когато установи нередовност на 
заявлението, изразяваща се в непредставяне 
на документи, несъответствие с критериите 
за допустимост или друга нередовност и/или 
непълнота, включително фактическа грешка, 
комисията уведомява участника за това.

(2) Участникът отстранява нередовностите 
в срок до 5 работни дни от уведомяването.

(3) Когато нередовността се състои в не-
съответствие с критериите за допустимост, 
участникът може, в съответствие с изисква-
нията на концедента, да замени представени 
документи или да представи нови.

Чл. 38. (1) Когато от уведомяването за 
нередовност до посочения в документацията 
за концесията срок за отваряне на офертите 
остават по-малко от 8 работни дни, комисията 
определя нов срок за отваряне на офертите. 
Комисията удължава срока за отваряне на 
офертите и когато прецени, че е необходимо 
да се извърши проверка на декларирани в 
заявленията обстоятелства.

(2) За удължаването на срока за отваряне 
на офертите комисията уведомява всички 
участници.

Чл. 39. (1) Комисията приключва дейст-
вията по допускане на участниците в проце-
дурата за предоставяне на концесия за добив 
на минерална вода с мотивирано решение, 
с което:

1. отстранява от участие участник, за когото 
е налице основание за изключване или който 
не отговаря на критериите за допустимост;

2. допуска до разглеждане офертите на учас-
тниците, които не са отстранени от участие.

(2) Решението на комисията за отстраня-
ване на участник се съобщава на участника 
в деня на отваряне на офертите и не подлежи 
на самостоятелно обжалване.

Чл. 40. (1) В деня и часа на отваряне на 
офертите комисията провежда открито засе-
дание, на което може да присъстват участни-
ците или техни представители и други лица.

(2) В откритото заседание комисията съ-
общава решението, с което е приключила 
действията по допускане на участниците, и 
отваря пликовете с оферти на допуснатите 
участници по реда на завеждането на общи-
те пликове със заявленията и офертите във 
входящия регистър.

(3) Отворените оферти се прочитат от 
член на комисията и се подписват на всяка 
страница от член на комисията и от изявили 
желание участници в процедурата за предос-
тавяне на концесия за добив на минерална 
вода или от техни представители.

Чл. 41. (1) Разглеждането и оценяването 
на офертите и класирането на участниците 
се извършват в едно или повече закрити за-
седания на комисията.

(2) При разглеждане и оценяване на офер-
тите комисията проверява съответствието на:

1. офертата с изискванията, определени с 
документацията за концесията, и

2. предложенията по критериите за оценка 
на офертите.
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(3) При разглеждане на офертите комисията 
може да проверява заявените от участниците 
обстоятелства и верността или автентичност-
та на приложени документи, включително 
чрез запитване към компетентни органи или 
други лица.

(4) При необходимост комисията изисква от 
участниците в определен от нея срок, който 
не може да е по-кратък от 3 работни дни:

1. да предоставят разяснения относно 
представените разработки и информация 
или относно приложените в офертата доку-
менти, или

2. да представят допълнителни доказател-
ства за заявените в офертата обстоятелства, 
или

3. да отстранят технически нередовности 
в предложението.

(5) Представените от участниците в про-
цедурата разяснения не може да променят 
предложенията, съдържащи се в офертата.

Чл. 42. (1) Комисията не допуска до оценя-
ване оферта на участник, който в определения 
от комисията срок:

1. не е отстранил техническите нередов-
ности в предложението или не е предоставил 
поисканите от комисията разяснения, или 
предоставените разяснения не са достатъчни 
за оценяване на офертата, или

2. не е представил поисканите от комисията 
допълнителни доказателства.

(2) Комисията не оценява оферта:
1. за която при извършена проверка е уста-

новено, че участникът е представил невярна 
информация или неистински, преправен или 
с невярно съдържание документ;

2. която не отговаря на едно или повече 
изисквания, определени с документацията 
за концесията;

3. в която представените разработки и 
информация не съответстват на критериите 
за оценка на офертите.

(3) Комисията приема решение, с което 
определя офертите, които не се оценяват.

(4) Решението по ал. 3 се съобщава на 
участниците с решението на концедента за 
определяне на концесионер, съответно за 
прекратяване на процедурата, и не подлежи 
на самостоятелно обжалване.

Чл. 43. (1) Комисията извършва оценка на 
допуснатите оферти по критериите за оценка 
на офертите чрез прилагане на методиката 
за оценяване.

(2) Въз основа на оценката на допуснатите 
оферти комисията класира участниците с 
решение.

Чл. 44. (1) След класиране на участниците 
комисията съставя протокол за разглеждането 
и оценяването на офертите и за класирането 

на участниците. Протоколът съдържа мотиви 
за извършеното класиране.

(2) Въз основа на протокола по ал. 1 коми-
сията изготвя проект на решение за опреде-
ляне на класирания на първо място участник 
за концесионер или проект на решение за 
прекратяване на процедурата.

(3) Когато не е подадено нито едно заяв-
ление и оферта или няма допуснат нито един 
участник, както и когато комисията е приела 
решение, с което е определила, че всички 
подадени оферти не се оценяват, комисията 
изготвя проект на решение за прекратяване 
на процедурата.

Чл. 45. (1) Комисията представя на органа 
по чл. 7 протокола и съответното решение 
по чл. 44 заедно с мотивирано предложение 
до концедента за приключване или за пре-
кратяване на процедурата за предоставяне 
на концесията за добив на минерална вода.

(2) Когато установи пропуск или нарушение 
в работата на комисията, което може да бъде 
отстранено, органът по чл. 7 с мотивирано 
решение възлага на комисията да отстрани 
нередовността и да извърши ново класиране.

Чл. 46. (1) Процедурата за предоставяне 
на концесия за добив на минерална вода 
приключва с решение за определяне на 
концесионер по чл. 102, ал. 3 от Закона за 
водите, наричано по-нататък „решение за 
определяне на концесионер“, което се прие-
ма от концедента по предложение на органа 
по чл. 7. Към предложението се прилагат 
протоколът на комисията и съответното 
решение по чл. 44.

(2) С решението по ал. 1 за концесионер 
се определя класираният на първо място 
участник в процедурата и се определя срок 
за сключване на концесионния договор.

(3) С решението за определяне на концесио-
нер се конкретизират условията за осъществя-
ване на концесията в съответствие с офертата 
на участника, определен за концесионер.

(4) Решението по ал. 1 се обнародва в 
„Държавен вестник“ и подлежи на обжалване 
в 14-дневен срок пред съответния админи-
стративен съд по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс.

Чл. 47. (1) Концедентът издава мотивирано 
решение за прекратяване на процедурата за 
предоставяне на концесия за добив на мине-
рална вода, когато:

1. не е подадено нито едно заявление и 
оферта или няма допуснат нито един участник;

2. съдържанието на нито една оферта не 
отговаря на изискванията, определени с до-
кументацията за концесията;

3. отпадне необходимостта от провеждане 
на процедурата в резултат на обстоятелства, 
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които не са предвидени при приемане на 
решението за откриването на процедурата;

4. се установят нарушения при откриването 
и провеждането на процедурата, които не мо-
гат да бъдат отстранени, без това да промени 
условията за предоставяне на концесията;

5. определеният за концесионер участник 
и класираният на второ място участник 
последователно откажат да сключат конце-
сионния договор.

(2) Решението за прекратяване на проце-
дурата по ал. 1 може да включва решение за 
провеждане на нова процедура за предоставяне 
на концесия за добив на минерална вода.

(3) Решението по ал. 1 се обнародва в 
„Държавен вестник“ и подлежи на обжалване 
в 14-дневен срок пред съответния админи-
стративен съд по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс.

Чл. 48. (1) Преди сключването на кон-
цесионния договор за добив на минерална 
вода участникът, определен за концесионер, 
представя на компетентния орган по чл. 7 
доказателства, които удостоверяват декла-
рираните със заявлението факти и обстоя-
телства относно основанията за изключване. 
Компетентният орган по чл. 7 няма право да 
изисква представянето на доказателства за 
факти и обстоятелства по изречение първо:

1. които са достъпни чрез електронен 
публичен безплатен регистър, или

2. когато информацията е създадена от 
органа, или той има достъп до информацията 
по служебен път.

(2) Когато до изтичането на срока, опре-
делен с решението за определяне на концеси-
онер, определеният за концесионер участник 
не представи доказателствата по ал. 1 или 
откаже да сключи концесионния договор, 
концедентът може с решение да определи 
за концесионер класирания на второ място 
участник. С решението се определя срок за 
сключване на концесионния договор и може 
да се постави условие за подобряване на 
предложенията по критериите за оценка на 
офертите на този участник.

Чл. 49. (1) Концесионният договор за добив 
на минерална вода се сключва от компетент-
ния орган по чл. 7 и участника, определен за 
концесионер, в срока, определен с решението 
за определяне на концесионер.

(2) Концесионният договор по ал. 1 се 
сключва в съответствие с решенията на 
концедента за откриване на процедурата и за 
определяне на концесионер и в съответствие 
с офертата на участника, определен за кон-
цесионер, а когато се сключва с класирания 
на второ място участник – в съответствие с 
офертата на този участник, а когато е при-
ложимо – и при условието по чл. 48, ал. 2, 
изречение второ.

Г л а в а  т р е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРА-
ТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГО-
ВОРИ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА

Чл. 50. (1) Концесионният договор за добив 
на минерална вода влиза в сила от датата на 
подписването му от страните.

(2) Влизането в сила на концесионния до-
говор може да бъде поставено в зависимост 
от изпълнението на определени с решението 
за откриване на процедурата или с действа-
щото законодателство условия. Изпълнението 
на условията се обвързва с определен срок.

(3) Концесионният договор се сключва в 
писмена форма в три еднообразни екземпля-
ра – по един за всяка от страните, и един, 
който се прилага и вписва в акта за изклю-
чителна държавна собственост или публична 
общинска собственост на находището на 
минерална вода.

(4) В едномесечен срок от сключването 
на концесионния договор длъжностно лице, 
определено по реда на чл. 9, ал. 2, открива в 
Националния концесионен регистър партида 
на концесията и публикува в нея решението 
за определяне на концесионер и концесион-
ния договор за добив на минерална вода при 
условията и по реда на Закона за концесиите.

Чл. 51. (1) Органът, сключил концесионния 
договор за добив на минерална вода, преда-
ва обекта на концесията на концесионера в 
срока, при условията и по реда, определени 
с концесионния договор. За минералните 
води – изключителна държавна собственост, 
предаването на обекта на концесията на 
концесионера се извършва от органа, който 
стопанисва находището, за което се подписва 
протокол.

(2) За удостоверяване изпълнението на 
задълженията си по концесионния договор 
концесионерът представя ежегодно, до края 
на юни, на органа, сключил концесионния 
договор, подробен отчет за извършените дей-
ности през предходната година по всяко от 
условията и задълженията си по концесията 
с приложени към годишния отчет документи, 
удостоверяващи изпълнението.

(3) Органът, сключил концесионния дого-
вор за добив на минерална вода, поддържа 
досие на хартиен и на електронен носител за 
изпълнението на концесията по ред, определен 
с вътрешни правила.

(4) Органът, сключил концесионния до-
говор за добив на минерална вода, може да 
създава работни групи за разглеждане изпъл-
нението на задълженията по концесионния 
договор и за изготвяне на предложения по 
въпроси, които имат отношение към изпъл-
нението, изменението и прекратяването на 
концесията за добив на минерална вода.
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Чл. 52. (1) Концесионерът на държавна 
концесия може да изгради със свои сред-
ства едно или повече водовземни съоръ-
жения – публична държавна собственост, 
разкриващи минерална вода – изключителна 
държавна собственост, от находището, вклю-
чено в обекта на концесията, когато това 
е определено с решението за откриване на 
процедурата или с допълнително споразуме-
ние за изменение на концесионния договор. 
Изграждането на водовземно съоръжение се 
извършва при условията на чл. 17а от Закона 
за водите и чл. 36 от Закона за опазване на 
околната среда.

(2) Допълнително споразумение по ал. 1 
се сключва по искане на концесионера след 
решение на Министерския съвет. Решени-
ето за даване на съгласие за сключване на 
допълнително споразумение за изграждане 
на водовземно съоръжение или за отказ да 
се сключи допълнително споразумение се 
приема въз основа на анализ от органа по 
чл. 7 относно:

1. изпълнението на условията и задълже-
нията по концесионния договор;

2. обществения интерес и придобитите пра-
ва по смисъла на чл. 49 от Закона за водите 
и изискванията на действащото законодател-
ство, като за целите на анализа органът по 
чл. 7 изисква становища от компетентните 
органи;

3. целесъобразността от изграждане на 
водовземното съоръжение.

(3) С решението за откриване на проце-
дурата, съответно с решението по ал. 2, се 
определят права и задължения за концеси-
онера да извърши изцяло за своя сметка и 
на свой риск, в съответствие със Закона за 
водите и на подзаконовите актове по него-
вото прилагане и със Закона за устройство 
на територията дейностите за:

1. хидрогеоложко проучване;
2. изграждане и въвеждане в експлоатация 

на новото водовземно съоръжение – публична 
държавна собственост;

3. преоценка на експлоатационните ресурси 
на находището във връзка с изграждането на 
новото водовземно съоръжение;

4. проектиране и изграждане на санитарно-
охранителната зона около новото водовземно 
съоръжение;

5. издаването на сертификат от Министер-
ството на здравеопазването, удостоверяващ, че 
по произход, състав и свойства минералната 
вода от водовземното съоръжение е подходяща 
за бутилиране за питейни цели.

(4) В случаите по ал. 1 концесионерът 
поема всички рискове и разходи, свързани 
с дейностите по изграждане и въвеждане в 
експлоатация на новото водовземно съоръ-
жение, както и рисковете, свързани с раз-

криване на минерална вода от находището и 
издаването на сертификат от Министерството 
на здравеопазването, удостоверяващ, че по 
произход, състав и свойства минералната вода 
от водовземното съоръжение е подходяща за 
бутилиране за питейни цели.

(5) След въвеждане в експлоатация на но-
вото водовземно съоръжение и изпълнение 
на задълженията на концесионера по ал. 3 
министърът на околната среда и водите пред-
приема действия за:

1. включване на изграденото водовземно 
съоръжение в акта за изключителна държавна 
собственост на находището;

2. внасяне на проект на решение в Ми-
нистерския съвет, според който:

а) водовземното съоръжение и пояс I на 
неговата санитарно-охранителна зона стават 
част от обекта на концесията;

б) концесионерът се задължава да изпъл-
нява всички задължения по концесионния 
договор и по отношение на изграденото от 
него съоръжение и пояс I на неговата сани-
тарно-охранителна зона;

в) се определя предоставеният с конце-
сията общ годишен експлоатационен ресурс 
и разпределението му между водовземните 
съоръжения в предмета на концесията, както 
и поетапното усвояване на общия годишен 
експлоатационен ресурс.

Чл. 53. (1) Извън случаите по чл. 52, ал. 2 
изменение на концесионния договор за добив 
на минерална вода се извършва след моти-
вирано предложение на една от страните по 
договора.

(2) Отправяне, приемане или отказ да 
се приеме предложение на концесионера 
за изменение на концесионния договор за 
добив на минерална вода се извършва с 
решение на концедента по предложение на 
компетентния орган по чл. 7. С решението 
концедентът упълномощава министъра на 
околната среда и водите, съответно кмета 
на общината, да сключи допълнително спо-
разумение към концесионния договор или 
да уведоми концесионера за отказа да бъде 
изменен концесионният договор.

(3) Когато изменението на концесионния 
договор е в рамките на решенията на кон-
цедента за откриване на процедурата и за 
определяне на концесионер, допълнителното 
споразумение се сключва без решение по ал. 2.

(4) Решението по ал. 2 се приема въз ос-
нова на анализ от органа по чл. 7 относно:

1. изпълнението на условията и задълже-
нията по концесионния договор;

2. наличието на действащ сертификат от 
Министерството на здравеопазването, удос-
товеряващ, че по произход, състав и свойства 
минералната вода от водовземното съоръже-
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ние е подходяща за бутилиране за питейни 
цели – за концесиите по чл. 47, ал. 2, т. 1 от 
Закона за водите;

3. обществения интерес и придобитите пра-
ва по смисъла на чл. 49 от Закона за водите 
и изискванията на действащото законодател-
ство, като за целите на анализа органът по 
чл. 7 изисква становища от компетентните 
органи;

4. утвърдения експлоатационен ресурс на 
находището и разпределението му между 
водовземните съоръжения.

Чл. 54. (1) Срокът на концесионен договор 
за добив на минерална вода може да бъде 
удължен по искане на концесионера. Удължа-
ването на срока се извършва с допълнително 
споразумение към концесионния договор след 
решение на концедента, като общият срок 
на концесията не може да бъде по-дълъг от 
посочения в чл. 5, ал. 1.

(2) Решението на концедента за даване 
на съгласие за удължаване на срока на кон-
цесията или за отказ да се приеме искането 
за удължаване на срока на концесията се 
приема въз основа на анализ от органа по 
чл. 7 относно:

1. изпълнението на условията и задълже-
нията по концесионния договор;

2. наличието на действащ сертификат от 
Министерството на здравеопазването, удос-
товеряващ, че по произход, състав и свойства 
минералната вода от водовземното съоръже-
ние е подходяща за бутилиране за питейни 
цели – за концесиите по чл. 47, ал. 2, т. 1 от 
Закона за водите;

3. обществения интерес и придобитите пра-
ва по смисъла на чл. 49 от Закона за водите, 
като за целите на анализа органът по чл. 7 
изисква становища от компетентните органи;

4. съответствие с чл. 47, ал. 2 от Закона 
за водите;

5. наличието на срок като критерий за 
оценка на офертите при определянето на 
концесионера.

(3) В случаите по ал. 2, т. 5 срокът не може 
да бъде удължаван с повече от една трета от 
първоначално определения срок при спазване 
на изискването общият срок на концесията 
да не бъде по-дълъг от 35 години.

Чл. 55. (1) При подготвяно преобразуване с 
прекратяване на дружеството на концесионе-
ра без ликвидация концесионерът уведомява 
органа, подписал концесионния договор, и 
може да отправи предложение за замяна на 
концесионера с правоприемник. Към пред-
ложението концесионерът представя инфор-
мация и доказателства, че правоприемникът 
отговаря на критериите за допустимост и че 
за него не е налице основание за изключване.

(2) Когато правоприемникът отговаря на 
изискванията по ал. 1, концедентът по пред-
ложение на компетентния орган по чл. 7 
издава решение, с което дава съгласие за за-
мяна на концесионера. Решението се издава в 
3-месечен срок от подаване на искането или 
от отстраняване на нередовностите по него.  
С решението се определя срок за сключване 
на допълнително споразумение за изменение 
на концесионния договор чрез замяна на кон-
цесионера, който започва да тече от влизането 
в сила на преобразуването.

(3) Когато правоприемникът не отговаря на 
изискванията на ал. 1, Министерският съвет, 
съответно общинският съвет, издава решение, 
с което отказва замяната на концесионера.

Чл. 56. Допълнителното споразумение 
по чл. 52 – 55 се публикува по партидата на 
концесията в Националния концесионен ре-
гистър при условията и по реда на Закона за 
концесиите от длъжностно лице, определено 
по реда на чл. 9, ал. 2. Публикуването се 
извършва в едномесечен срок от сключване 
на допълнителното споразумение.

Чл. 57. (1) Концесионният договор за добив 
на минерална вода се прекратява с изтичане 
на срока на концесията.

(2) При прекратяване на концесионния до-
говор поради изтичане на срока на концесията 
концесионерът няма право на обезщетение 
за направените инвестиции.

Чл. 58. (1) Преди изтичането на срока на 
концесията концесионният договор за добив 
на минерална вода се прекратява:

1. с погиване на обекта на концесията – от 
датата на погиването;

2. при прекратяване на дружеството кон-
цесионер – от датата на прекратяване на 
дружеството, освен в случаите по чл. 55, ал. 2;

3. при обявяване в несъстоятелност на 
концесионера – от датата на влизането в сила 
на съдебното решение;

4. при съдебно решение за прекратяване 
на концесионния договор – от датата на вли-
зането в сила на съдебното решение;

5. на други основания, предвидени в за-
кон или с концесионния договор – от датата, 
посочена в тях.

(2) В случаите по ал. 1 страната, която е 
узнала за настъпването на основанието за 
прекратяване, уведомява другата страна за 
прекратяването на концесионния договор в 
10-дневен срок от узнаването.

Чл. 59. (1) Концесионният договор за добив 
на минерална вода може да бъде прекратен 
едностранно с решение на концедента по 
предложение на компетентния орган по чл. 7:

1. при последващо възникване на опасност 
за националната сигурност на страната, за 
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живота и здравето на гражданите, за окол-
ната среда, за защитените територии, зони и 
обекти и за обществения ред, освен когато е 
налице основание за изменение на договора;

2. когато преобразуването с прекратяване 
на дружеството на концесионера без ликви-
дация е извършено:

а) без да е издадено решение, с което се 
дава съгласие за замяна на концесионера с 
правоприемника;

б) при издадено решение по чл. 55, ал. 3, 
с което отказва замяна на концесионера;

3. при неподновяване на сертификата от 
Министерството на здравеопазването, удос-
товеряващ, че по произход, състав и свойства 
минералната вода от конкретното водовземно 
съоръжение е подходяща за бутилиране за 
питейни цели – за концесиите по чл. 47, ал. 2, 
т. 1 от Закона за водите.

(2) Освен в случаите по ал. 1 концесионният 
договор може да бъде прекратен едностранно, 
както и по взаимно съгласие при условия, 
предвидени със закон или с концесионния 
договор. Едностранното прекратяване на 
концесионния договор, отправянето на пред-
ложение или приемането на предложение за 
прекратяване на договора по взаимно съгла-
сие се извършва с решение на концедента по 
предложение на компетентния орган по чл. 7.

Чл. 60. (1) При неизпълнение на задъл-
жение по концесионния договор за добив на 
минерална вода изправната страна може да го 
прекрати с писмено предизвестие, като даде 
на другата страна подходящ срок за изпъл-
нение с предупреждение, че след изтичането 
на срока ще бъдат предприети действия за 
прекратяване на договора.

(2) При неизпълнение на задължение от 
страна на концесионера предизвестието по 
ал. 1 се отправя от компетентния орган по 
чл. 7. Когато в дадения срок концесионерът не 
изпълни задължението, компетентният орган 
по чл. 7 внася пред концедента предложение 
за приемане на решение за прекратяване на 
концесионния договор.

(3) При прекратяване на концесионния 
договор поради неизпълнение на задължение 
от страна на концесионера концесионерът 
няма право на обезщетение за направените 
инвестиции.

Чл. 61. Когато концесионен договор за 
добив на минерална вода бъде обявен за не-
действителен с влязло в сила съдебно решение, 
последиците се определят като при разваляне 
на договори с продължително изпълнение.

Чл. 62. (1) След прекратяване на концесион-
ния договор за добив на минерална вода 
концесионерът е длъжен да предаде обекта 
на концесията на органа, който стопанисва 

находището на минерална вода. Приемането 
и предаването на обекта на концесията се 
извършва от комисия, назначена от компе-
тентния орган по чл. 7. Концесионерът няма 
право на задържане върху обекта.

(2) Председател на комисията по ал. 1 е 
представител на съответната басейнова ди-
рекция – за държавна концесия, съответно на 
общинската администрация – за общинска 
концесия. В състава на комисията по ал. 1 
за приемане на обекта на държавна концесия 
се включва и представител на съответната 
областна администрация.

(3) За предаването и приемането на обекта 
по ал. 1 се съставя протокол, който се под-
писва от членовете на комисията по ал. 1 и от 
упълномощен представител на концесионера.

(4) Когато концесионерът откаже да пре-
даде обекта на концесията, както и когато 
към датата на прекратяване на концесионния 
договор за добив на минерална вода концеси-
онерът е прекратен без правоприемник или 
е налице друга невъзможност за предаване 
на обекта, комисията по ал. 1 съставя кон-
стативен протокол, с който се констатира 
състоянието на обекта и се удостоверява 
отказът или невъзможността за предаване. 
Протоколът е основание за издаване на заповед 
за изземване на обекта по реда на Закона за 
държавната собственост, съответно на Закона 
за общинската собственост.

(5) Срокът за предаване и/или приемане на 
обекта на концесията е 30 дни от влизане в 
сила на решението за прекратяване на конце-
сионния договор за добив на минерална вода.

(6) От датата на приемане на обекта на 
концесията, а в случаите по ал. 4 – от датата 
на изземването:

1. обектът – държавна собственост, преми-
нава в управление на съответната басейнова 
дирекция за управление на водите или на 
кмета на общината, когато находището на 
минерална вода – изключителна държавна 
собственост, е предоставено за управление 
и ползване на общината;

2. обектът – общинска собственост, пре-
минава в управление на кмета на общината.

(7) Когато обектът на концесията е дър-
жавна собственост, министърът на околната 
среда и водите уведомява министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
за извършеното приемане на обекта на кон-
цесията за отбелязване в акта за държавна 
собственост.

Чл. 63. Споровете относно сключването, 
изпълнението, изменението и прекратяването 
на концесионен договор за добив на минерал-
на вода се решават по реда на Гражданския 
процесуален кодекс.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Сключените концесионни договори 
за добив на минерална вода до влизането в 
сила на Закона за концесиите от 2 януари 
2018 г. запазват действието си и се изпълняват 
в съответствие с договорените в тях условия 
и разпоредбите на тази наредба.

(2) Разпоредбите на наредбата относно из-
менението и прекратяването на концесионни 
договори, включително срока на концесиите 
за добив на минерална вода, се прилагат и 
за договорите по ал. 1.

(3) Последиците от прекратяването на 
договорите по ал. 1 се уреждат по реда на 
приложимия закон към датата на сключване 
на договора.

§ 2. Наредбата се приема на основание 
чл. 47, ал. 1 от Закона за водите.
9873

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на държавното обществено осигу-

ряване за 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер 827 лв. по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2019 г. за разпла-
щане на извършените разходи по предоста-
вените дейности и услуги на правоимащите 
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите 
и военнопострадалите.

(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за смет-
ка на предвидените средства по централния 
бюджет за 2019 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за 
военноинвалидите и военнопострадалите.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на управителя на Националния 
осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9874

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъдието 

за 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 129 000 лв. по бюджета на Минис-
терството на правосъдието за 2019 г. за из-
плащане на обезщетения по чл. 60з от Закона 
за съдебната власт за периода от 1 октомври 
2019 г. до 3 декември 2019 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на правосъдието“, бюджетна програма „Прав-
на рамка за функционирането на съдебната 
система“, по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2019 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019 г.

Чл. 4. Министърът на правосъдието да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2019 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2019 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за 
съдебната власт.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на правосъдието.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9875

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на вътрешните 

работи за 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер 1 462 500 лв. по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 
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2019 г. за създаване на условия за ефективно 
и ефикасно функциониране на експертно-
криминалистичната дейност, подобряване на 
качественото събиране на доказателства в 
рамките на досъдебното производство, както 
и за доставка на консумативи за нормалното 
функциониране на лабораториите за ДНК-
анализи и непрекъсваемост на процеса по 
извършване на експертизите. 

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходите и/или транс-
ферите по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на вътрешните работи за 2019 г. по 
„Политика в областта на противодействието на 
престъпността и опазването на обществения 
ред“, бюджетна програма „Противодействие 
на престъпността, опазване на обществения 
ред и превенция“, и показателите по чл. 12, 
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2019 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2019 г. и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила на 
18 декември 2019 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9876

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините за 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 393 628 лв., разпределени по 
бюджетите на общините за 2019 г. съгласно 
приложението, предназначени за:

1. допълнителното финансиране за издръж-
ка на паралелки за придобиване на квалифи-
кация по защитени специалности от професии 
и по специалности от професии, за които е 

налице очакван недостиг от специалисти на 
пазара на труда, за новоприетите ученици 
в VIII клас за учебната 2019/2020 година –  
380 100 лв.;

2. допълнително финансиране за новите 
защитени детски градини и защитени училища, 
одобрени с Решение № 713 на Министерския 
съвет от 2019 г. за приемане на списък със 
защитените детски градини и защитените 
училища в Република България за учебната 
2019/2020 година – 13 528 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на намаление на утвърдените разходи 
по „Политика в областта на всеобхватното, 
достъпно и качествено предучилищно и учи-
лищно образование. Учене през целия живот“, 
бюджетна програма „Училищно образование“, 
по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2019 г.

(3) Допълнителните трансфери се предос-
тавят по бюджетите на общините от централ-
ния бюджет под формата на обща субсидия 
за делегираните от държавата дейности за 
сметка на намаление на бюджетното взаимо-
отношение на централния бюджет с бюджета 
на Министерството на образованието и нау-
ката за 2019 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се на-
малят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2019 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 121 на Министер-

ския съвет от 2017 г. за приемане на критерии 
за определяне на защитените детски градини 
и защитените училища и на условия и ред 
за тяхното допълнително финансиране (обн., 
ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм., бр. 31 от 2018 г.) 
се правят следните изменения:

1. В чл. 3 числото „15“ се заменя с „40“.
2. В чл. 4 числото „15“ се заменя с „40“.
§ 2. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона 
за публичните финанси, чл. 54 и чл. 282, 
ал. 14, т. 2 и 3 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование, чл. 3 и 4 
от Постановление № 121 на Министерския 
съвет от 2017 г. за приемане на критерии за 
определяне на защитените детски градини и 
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защитените училища и на условия и ред за 
тяхното допълнително финансиране, чл. 9 и 
10 от Постановление № 111 на Министерския 
съвет от 2018 г. за приемане на Списък със 
защитените от държавата специалности от 
професии, на критериите за определянето 
им и на условията и реда за допълнително 
финансиране за издръжка на паралелки за 
придобиване на квалификация по защитени 
специалности от професии и специалности от 
професии, по които е налице очакван недостиг 
от специалисти на пазара на труда (обн., ДВ, 
бр. 54 от 2018 г.; изм., бр. 3 от 2019 г.) и чл. 1 
и 2 от Постановление № 352 на Министерския 
съвет от 2018 г. за приемане на актуализиран 
Списък със защитените от държавата специ-

алности от професии за учебната 2019/2020 
година и на актуализиран Списък със спе-
циалности от професии, по които е налице 
очакван недостиг от специалисти на пазара 
на труда, за учебната 2019/2020 година (ДВ, 
бр. 3 от 2019 г.).

§ 3. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 
18 декември 2019 г. с изключение на § 1, който 
влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение 
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.

№ 
по 
ред

Община Област

Средства за защитени 
специалности от про-
фесии и специалности 
от професии, по които 
е налице очакван не-
достиг от специалисти 

на пазара на труда

Допълнителни 
средства за но-
вите защитени 
детски градини 

и защитени 
училища

Общо  
средства 

(лв.)

1. Банско Благоевград 2 608 1 263 3 871

2. Гоце Делчев Благоевград 3 649 3 649

3. Разлог Благоевград 1 461 1 461

4. Бургас Бургас 7 562 7 562

5. Карнобат Бургас 2 828 2 828

6. Аврен Варна 3 266 3 266

7. Белослав Варна 3 686 3 686

8. Варна Варна 7 733 7 733

9. Вълчи дол Варна 4 980 4 980

10. Долни чифлик Варна 2 292 2 292

11. Провадия Варна 7 082 7 082

12. Суворово Варна 7 897 7 897

13. Велико Търново Велико Търново 6 598 6 598

14. Горна Оряховица Велико Търново 8 501 8 501

15. Елена Велико Търново 2 736 2 736

16. Златарица Велико Търново 1 065 1 065

17. Лясковец Велико Търново 4 559 4 559

18. Белоградчик Видин 3 073 3 073

19. Видин Видин 3 266 3 266

20. Бяла Слатина Враца 3 003 3 003
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№ 
по 
ред

Община Област

Средства за защитени 
специалности от про-
фесии и специалности 
от професии, по които 
е налице очакван не-
достиг от специалисти 

на пазара на труда

Допълнителни 
средства за но-
вите защитени 
детски градини 

и защитени 
училища

Общо  
средства 

(лв.)

21. Враца Враца 3 987 3 987

22. Мездра Враца 4 442 4 442

23. Оряхово Враца 2 608 2 608

24. Дряново Габрово 1 304 1 304

25. Севлиево Габрово 4 288 1 684 5 972

26. Джебел Кърджали 1 355 1 355

27. Кирково Кърджали 3 266 1 473 4 739

28. Дупница Кюстендил 2 922 2 922

29. Луковит Ловеч 1 803 1 803

30. Тетевен Ловеч 4 894 4 894

31. Троян Ловеч 5 004 5 004

32. Ябланица Ловеч 3 505 3 505

33. Вълчедръм Монтана 3 486 3 486

34. Монтана Монтана 2 452 2 452

35. Брацигово Пазарджик 1 555 1 555

36. Велинград Пазарджик 7 938 7 938

37. Ракитово Пазарджик 3 073 3 073

38. Септември Пазарджик 4 266 4 266

39. Гулянци Плевен 4 865 4 865

40. Кнежа Плевен 6 685 6 685

41. Левски Плевен 3 433 3 433

42. Плевен Плевен 25 309 25 309

43. Червен бряг Плевен 1 006 1 006

44. Калояново Пловдив 2 500 2 500

45. Куклен Пловдив 2 828 2 828

46. Лъки Пловдив 4 081 4 081

47. Пловдив Пловдив 11 876 11 876

48. Първомай Пловдив 4 143 4 143

49. Раковски Пловдив 4 825 4 825

50. Исперих Разград 6 617 6 617

51. Разград Разград 3 924 3 924

52. Ветово Русе 5 875 5 875

53. Русе Русе 8 437 8 437
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№ 
по 
ред

Община Област

Средства за защитени 
специалности от про-
фесии и специалности 
от професии, по които 
е налице очакван не-
достиг от специалисти 

на пазара на труда

Допълнителни 
средства за но-
вите защитени 
детски градини 

и защитени 
училища

Общо  
средства 

(лв.)

54. Кайнарджа Силистра 3 613 3 613

55. Силистра Силистра 2 495 2 495

56. Ситово Силистра 7 377 7 377

57. Нова Загора Сливен 6 073 6 073

58. Сливен Сливен 1 225 1 225

59. Твърдица Сливен 4 528 4 528

60. Девин Смолян 9 249 9 249

61. Златоград Смолян 4 793 4 793

62. Рудозем Смолян 6 874 6 874

63. Столична София-град 7 944 7 944

64. Горна Малина София област 2 734 2 734

65. Елин Пелин София област 8 606 8 606

66. Етрополе София област 2 640 2 640

67. Костенец София област 2 929 2 929

68. Самоков София област 5 513 5 513

69. Сливница София област 7 104 7 104

70. Николаево Стара Загора 2 922 2 922

71. Чирпан Стара Загора 2 828 2 828

72. Попово Търговище 5 473 5 473

73. Димитровград Хасково 3 266 3 266

74. Ивайловград Хасково 2 929 2 929

75. Любимец Хасково 3 830 3 830

76. Маджарово Хасково 2 677 2 677

77. Минерални бани Хасково 4 793 4 793

78. Тополовград Хасково 4 810 4 810

79. Хасково Хасково 9 310 9 310

78. Никола Козлево Шумен 2 358 2 358

79. Нови пазар Шумен 2 828 2 828

80. Смядово Шумен 1 368 1 368

81. Шумен Шумен 3 195 3 195

82. Ямбол Ямбол 6 527 6 527

ОБЩО: 380 100 13 528 393 628

9877
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините за 2019 г. за 
компенсиране на безплатния транспорт на 
деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери 
в размер 1 555 971 лв., разпределени по бю-
джетите на общини съгласно приложението, 
за компенсиране на безплатния транспорт на 
деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование.

Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по 
чл. 1 да се осигурят за сметка на намале-
ние на утвърдените разходи по „Политика 
в областта на равен достъп до качествено 
висше образование и развитие на научния 
потенциал“, бюджетна програма „Оценка и 
развитие на националния научен потенциал 
за изграждане на устойчива връзка образо-
вание-наука-бизнес като основа за развитие 
на икономика, базирана на знанието“, по бю-
джета на Министерството на образованието 
и науката за 2019 г.

(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят 
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2019 г.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1 да 
се предоставят по бюджетите на общините от 
централния бюджет под формата на целеви 
трансфери.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от 
Закона за публичните финанси и чл. 283, ал. 2 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение 
към чл. 1

Разпределение на средствата за компенсиране 
на безплатния транспорт на деца и ученици

Община Област Средства, 
лв.

Банско Благоевград 3 087

Белица Благоевград 2 239

Благоевград Благоевград 9 382

Гоце Делчев Благоевград 10 062

Гърмен Благоевград 1 858

Кресна Благоевград 1 452

Петрич Благоевград 14 312

Разлог Благоевград 5 287

Сандански Благоевград 10 181

Сатовча Благоевград 2 572

Симитли Благоевград 4 360

Струмяни Благоевград 532

Хаджидимово Благоевград 2 177

Якоруда Благоевград 4 001

Айтос Бургас 21 272

Бургас Бургас 3 348

Камено Бургас 2 002

Карнобат Бургас 18 986

Малко Търново Бургас 2 574

Несебър Бургас 3 565

Поморие Бургас 4 972

Приморско Бургас 1 822

Руен Бургас 9 335

Созопол Бургас 5 388

Средец Бургас 5 019

Сунгурларе Бургас 6 934

Царево Бургас 2 884

Аврен Варна 5 863

Аксаково Варна 4 248
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Община Област Средства, 
лв.

Белослав Варна 1 928

Бяла Варна 3 847

Варна Варна 4 736

Ветрино Варна 3 696

Вълчи дол Варна 14 224

Девня Варна 735

Долни чифлик Варна 6 322

Дългопол Варна 9 077

Провадия Варна 10 131

Суворово Варна 589

Велико Търново Велико Търново 5 976

Горна Оряховица Велико Търново 6 888

Елена Велико Търново 4 474

Златарица Велико Търново 5 280

Лясковец Велико Търново 2 550

Павликени Велико Търново 9 426

Полски Тръмбеш Велико Търново 5 546

Свищов Велико Търново 14 656

Стражица Велико Търново 7 870

Сухиндол Велико Търново 3 621

Белоградчик Видин 3 089

Брегово Видин 2 199

Видин Видин 25 506

Грамада Видин 81

Димово Видин 4 213

Кула Видин 1 784

Макреш Видин 781

Ново село Видин 1 377

Ружинци Видин 3 854

Чупрене Видин 1 057

Борован Враца 3 214

Бяла Слатина Враца 8 096

Враца Враца 16 802

Козлодуй Враца 4 528

Криводол Враца 6 774

Мездра Враца 7 280

Мизия Враца 1 685

Община Област Средства, 
лв.

Оряхово Враца 2 177

Роман Враца 2 833

Хайредин Враца 3 594

Габрово Габрово 4 153

Дряново Габрово 2 450

Севлиево Габрово 11 914

Трявна Габрово 1 095

Балчик Добрич 5 733

Генерал Тошево Добрич 5 456

Добричка Добрич 16 374

Каварна Добрич 4 234

Крушари Добрич 4 383

Тервел Добрич 5 653

Шабла Добрич 2 248

Ардино Кърджали 7 996

Джебел Кърджали 5 626

Кирково Кърджали 27 981

Крумовград Кърджали 21 951

Кърджали Кърджали 44 034

Момчилград Кърджали 17 618

Черноочене Кърджали 10 364

Бобов дол Кюстендил 3 258

Бобошево Кюстендил 1 155

Дупница Кюстендил 11 450

Кочериново Кюстендил 2 395

Кюстендил Кюстендил 28 163

Невестино Кюстендил 1 160

Рила Кюстендил 528

Сапарева баня Кюстендил 1 333

Трекляно Кюстендил 810

Априлци Ловеч 1 829

Летница Ловеч 1 748

Ловеч Ловеч 11 961

Луковит Ловеч 8 879

Тетевен Ловеч 9 614

Троян Ловеч 8 048

Угърчин Ловеч 6 449
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Община Област Средства, 
лв.

Ябланица Ловеч 5 223

Берковица Монтана 2 859

Бойчиновци Монтана 4 105

Брусарци Монтана 2 472

Вълчедръм Монтана 3 011

Вършец Монтана 2 585

Георги Дамяново Монтана 718

Лом Монтана 14 131

Медковец Монтана 3 241

Монтана Монтана 19 170

Чипровци Монтана 1 214

Якимово Монтана 2 510

Батак Пазарджик 269

Белово Пазарджик 1 464

Брацигово Пазарджик 377

Велинград Пазарджик 12 274

Лесичово Пазарджик 2 049

Пазарджик Пазарджик 18 253

Панагюрище Пазарджик 5 566

Пещера Пазарджик 1 096

Ракитово Пазарджик 195

Септември Пазарджик 7 318

Стрелча Пазарджик 996

Сърница Пазарджик 2 136

Брезник Перник 1 940

Земен Перник 1 209

Ковачевци Перник 884

Перник Перник 12 996

Радомир Перник 8 318

Трън Перник 385

Белене Плевен 1 049

Гулянци Плевен 5 204

Долна 
Митрополия

Плевен 8 054

Долни Дъбник Плевен 4 125

Искър Плевен 1 460

Левски Плевен 4 192

Никопол Плевен 5 159

Плевен Плевен 6 644

Община Област Средства, 
лв.

Пордим Плевен 3 970

Червен бряг Плевен 9 554

Кнежа Плевен 2 595

Асеновград Пловдив 5 880

Брезово Пловдив 8 351

Калояново Пловдив 5 270

Карлово Пловдив 17 793

Кричим Пловдив 159

Лъки Пловдив 387

„Марица“ Пловдив 5 150

Перущица Пловдив 784

Първомай Пловдив 6 535

Раковски Пловдив 4 792

„Родопи“ Пловдив 481

Садово Пловдив 4 385

Съединение Пловдив 3 240

Хисаря Пловдив 8 757

Куклен Пловдив 10

Сопот Пловдив 20 006

Завет Разград 1 149

Исперих Разград 10 780

Кубрат Разград 5 333

Лозница Разград 8 051

Разград Разград 18 176

Самуил Разград 3 843

Цар Калоян Разград 449

Борово Русе 1 057

Бяла Русе 6 216

Ветово Русе 1 814

Две могили Русе 6 783

Иваново Русе 1 304

Русе Русе 19 671

Сливо поле Русе 3 342

Ценово Русе 467

Алфатар Силистра 1 764

Главиница Силистра 7 157

Дулово Силистра 21 639

Кайнарджа Силистра 7 188
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Община Област Средства, 
лв.

Силистра Силистра 12 787

Ситово Силистра 2 966

Тутракан Силистра 10 889

Котел Сливен 5 726

Нова Загора Сливен 12 365

Сливен Сливен 19 779

Твърдица Сливен 1 617

Баните Смолян 2 276

Борино Смолян 315

Девин Смолян 2 477

Доспат Смолян 2 989

Златоград Смолян 1 621

Мадан Смолян 10 898

Неделино Смолян 1 331

Рудозем Смолян 4 048

Смолян Смолян 2 447

Чепеларе Смолян 1 015

Столична София-град 2 652

Божурище София област 3 239

Ботевград София област 3 822

Годеч София област 1 041

Горна Малина София област 8 260

Долна баня София област 214

Драгоман София област 2 940

Елин Пелин София област 4 640

Етрополе София област 3 880

Златица София област 1 079

Ихтиман София област 3 756

Костенец София област 1 341

Костинброд София област 4 074

Мирково София област 406

Пирдоп София област 1 197

Правец София област 2 191

Самоков София област 7 213

Своге София област 9 787

Сливница София област 1 195

Челопеч София област 318

Братя Даскалови Стара Загора 3 670

Община Област Средства, 
лв.

Гурково Стара Загора 1 709

Гълъбово Стара Загора 8 202

Казанлък Стара Загора 14 045

Мъглиж Стара Загора 2 524

Николаево Стара Загора 1 733

Опан Стара Загора 1 918

Павел баня Стара Загора 6 140

Раднево Стара Загора 15 679

Стара Загора Стара Загора 9 464

Чирпан Стара Загора 7 758

Антоново Търговище 3 360

Омуртаг Търговище 22 581

Опака Търговище 879

Попово Търговище 14 869

Търговище Търговище 20 671

Димитровград Хасково 12 549

Ивайловград Хасково 4 299

Любимец Хасково 3 866

Маджарово Хасково 4 632

Минерални бани Хасково 1 520

Свиленград Хасково 10 874

Симеоновград Хасково 2 486

Стамболово Хасково 5 955

Тополовград Хасково 4 764

Харманли Хасково 10 494

Хасково Хасково 14 911

Велики Преслав Шумен 3 434

Венец Шумен 5 346

Върбица Шумен 3 787

Каолиново Шумен 3 520

Каспичан Шумен 1 639

Никола Козлево Шумен 3 321

Нови пазар Шумен 9 605

Смядово Шумен 1 547

Хитрино Шумен 3 792

Шумен Шумен 13 445

Болярово Ямбол 4 934

Елхово Ямбол 6 085
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Община Област Средства, 
лв.

Стралджа Ямбол 5 400

„Тунджа“ Ямбол 12 956

Ямбол Ямбол 7 431

Общо средства  1 555 971

9878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на икономиката за 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдени разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на икономиката за 2019 г., 
както следва:

1. намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на устойчивото икономи-
ческо развитие и конкурентоспособност“ с 
854 000 лв., в т.ч. бюджетна програма „Пре-
структуриране и ефективно управление на 
държавната собственост“;

2. увеличава утвърдените разходи по „По-
литика в областта на ефективното външноико-
номическо сътрудничество“ с 854 000 лв., бю-
джетна програма „Реализация на експортния 
потенциал и участие в търговската политика 
на Европейския съюз“.

Чл. 2. Министърът на икономиката да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на икономиката за 2019 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на икономиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
18 декември 2019 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9879

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за извършване на промени на утвърдените със 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. максимални размери на 
ангажиментите за разходи и нови задължения 
за разходи, които могат да бъдат поети през 
2019 г. по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Увеличава утвърдените показатели 
по чл. 40, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. за макси-
мален размер на ангажиментите за разходи 
и нови задължения за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2019 г., с 58 935 800 лв.

Чл. 2. Председателят на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Държавна агенция „Държавен резерв и во-
енновременни запаси“ за 2019 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 76 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на председателя на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9880

РЕШЕНИЕ № 767 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Градина – Центра-
лен“ – част 2, община Созопол, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона 
за устройството на Черноморското край-
брежие, § 24 от преходните и заключител-
ните разпоредби към Закона за изменение 
и допълнение на Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, 
бр. 40 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.), 
във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие, Решение № 604 на Министер-
ския съвет от 2016 г. за утвърждаване на 
минимални критерии за комплексна оценка 
на офертите при провеждане на конкурс 
за определяне на концесионер на морски 
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плаж (необнародвано), изменено с Решение 
№ 682 на Министерския съвет от 2019 г., и 
мотивиран доклад на министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на 
концесия на обект – изключителна държавна 
собственост – морски плаж „Градина – Цен-
трален“ – част 2, община Созопол, област 
Бургас, наричан по-нататък „обект на кон-
цесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски плаж 
„Градина – Централен“ – част 2, обособена 
част от крайбрежната плажна ивица, с обща 
площ 63 161 кв. м, съставляващ част от по-
землен имот с идентификатор 67800.1.36 по 
кадастралната карта и кадастралните регис-
три на землището на гр. Созопол, одобрени 
със Заповед № РД-18-60 на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, кар-
тография и кадастър от 4 октомври 2007 г., 
индивидуализиран съгласно данните в Акт 
за изключителна държавна собственост 
№ 699 от 26 юли 2002 г. и специализираната 
карта на морски плаж „Градина – Центра-
лен“, приета с Протокол № 21-234 от 14 май 
2015 г. на комисията по чл. 18 от Наредба 
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването 
и поддържането на специализираните карти 
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие.

1.2. Активната плажна площ на обекта 
на концесия е площта, която се ползва за 
осъществяване на задължителните дейности, 
за разполагане от посетителите на морския 
плаж на платени и неплатени (лични) плаж-
ни принадлежности, за свободно пешеходно 
придвижване върху територията на плажа, 
включително върху преместваеми пешеходни 
пътеки, за удобно използване на премества-
емите обекти и за улесняване придвижването 
и ползването на плажните услуги от хората 
с увреждания, и е с размер 34 721 кв. м и с 
точки, определящи активната плажна площ 
от № 1 до № 154 в Координатна система 
„Българска геодезическа система 2005“.

1.3. В активната плажна площ не са вклю-
чени: общата площ на пясъчните дюни – сиви 
в размер 28 411 кв. м, и общата площ на обек-
тите на инфраструктурата в размер 29 кв. м, 
представляващи две бетонови площадки.

1.4. Морският плаж е с дължина на бре-
говата линия 851 м и с точки по границите, 
определящи общата площ на морския плаж 
от № 1 до № 73 в Координатна система „Бъл-
гарска геодезическа система 2005“.

1.5. Прилежащата акватория, включена в 
обекта на концесията, е с широчина 200 м, 
измерена от бреговата линия на морския плаж.

1.6. Към обекта на концесията са включени 
следните принадлежности:

1.6.1. преместваемите обекти и/или допъл-
нителна търговска площ и съоръжения, които 
ще бъдат поставени върху обекта на концесия 
от концесионера, необходими за здравното и 
медицинското обслужване и санитарно-хиги-
енното поддържане, по осигуряване на водното 
спасяване, по обезопасяване на прилежащата 
акватория, за спортно-развлекателна дейност 
и заведения за бързо обслужване, определени 
с концесионния договор;

1.6.2. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими за използването на преместваемите 
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени 
с концесионния договор;

1.6.3. прилежаща техническа инфраструк-
тура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за устройство на 
територията и всяка друга самостоятелна 
вещ, които осигуряват безпрепятствено, 
нормално и безопасно функциониране на 
обекта на концесията или на предоставянето 
на услугите – предмет на концесията, извън 
принадлежностите, посочени в т. 1.6.1 и 1.6.2.

2. Според предмета си концесията е за 
морски плаж и включва:

2.1. Основен предмет: управление на услуги 
от обществен интерес на обекта на концеси-
ята, поддържан със средства, осигурени от 
концесионера, на негов риск срещу правото 
му да получава приходи от потребителите 
на услугите или от трети лица срещу задъл-
жението му да заплаща концесионно възна-
граждение към концедента.

2.2. Допълнителен предмет – извършване 
на риск на концесионера и със средства, 
осигурени от него, на действия по свързване 
на преместваемите обекти и съоръжения по 
т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи 
и съоръжения на техническата инфраструктура 
по т. 1.6.2 с временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска 
извършване на следните услуги и дейности:

3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон-
ги съгласно обявени цени, предложени от 
участника в откритата процедура, които не 
могат да се увеличават за срока на действие 
на концесионния договор, и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни 

услуги.
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3.6. Различни мероприятия в съответствие 
с действащото законодателство и след съгла-
суване с концедента.

3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата 

на влизане в сила на концесионния договор и 
срокът на концесията не може да се продъл-
жава, освен ако действащото законодателство 
го позволява.

6. Концесионният договор влиза в сила един 
месец след сключването му, при положение 
че са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма 
на специализирани програми и/или схеми, 
свързани с осъществяването на задължител-
ните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма 
на специализирана схема за поставяне на 
преместваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при след-
ните условия:

7.1. Извършването на задължителните 
дейности, други дейности и услуги, осъщест-
вявани на обекта на концесията, и свързаните 
с тях разходи се осигуряват със средства на 
концесионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по-

сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно 
и безплатно разполагане на плажните при-
надлежности на посетителите;

7.2.3. зоната на активната плажна площ 
за свободно разполагане на плажни принад-
лежности от страна на посетителите да е 
равностойна като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на 

обекта на концесията акватория с широчина 
200 м;

7.2.6. здравно и медицинско обслужване 
на посетителите на обекта на концесията;

7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия-

та съгласно действащото законодателство и 
концесионния договор;

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани 
указателни табели със схеми на отделните 
зони и условия на концесията;

7.2.10. опазване на обществения ред на 
обекта на концесията.

8. Основни права и задължения по кон-
цесионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържане-
то на обекта на концесията на подизпълнители;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти 
и съоръжения, като при необходимост ги 
свързва със съществуващите мрежи и съо-
ръжения на техническата инфраструктура 
с временни връзки, или да осигури по друг 
начин функционирането на преместваемите 
обекти и съоръжения съгласно действащото 
законодателство;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти, съоръжения и отделни дейности.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу-

рени от него, да осигури изпълнението на 
условията по т. 7.2;

8.2.2. да поддържа обекта на концесията и 
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действа-
щото законодателство, като това задължение 
следва да се конкретизира в концесионния 
договор;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесията и да осигури свободен пешеходен 
достъп на посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, 

чистотата на морската вода в прилежащата 
акватория, дюните, флората, както и съх-
ранението на биологичното разнообразие в 
съответствие с природната биогеографска 
характеристика;

8.2.5. да предприема необходимите действия 
по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпъл-
нение дейности – предмет на концесията, 
представлява инвестиционно предложение, 
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона 
за опазване на околната среда и може да бъде 
разрешено само след одобряване съгласно 
изискванията на Закона за опазване на окол-
ната среда и/или на Закона за биологичното 
разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните 
от дейността отпадъчни води и да осигури 
отвеждането им до съществуваща канализа-
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ционна система, като не допуска изтичането 
на отпадъчни води и замърсяване на окол-
ната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия 
за съгласуване или за одобряване на доку-
ментацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по 
ред, определени с концесионния договор и 
нормативната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнението на условията 
по т. 7.2;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок плащане на дължимите концесионни 
възнаграждения;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на конце-
сията;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да под-

държа банкови гаранции за изпълнение на 
годишното концесионно възнаграждение и 
за добро изпълнение на задълженията по 
концесионния договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени премества-
еми обекти и съоръжения върху обекта на 
концесията и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска 
извършването на дейности от трети лица, 
които могат да унищожат, увредят или да 
доведат до промяна в площта и качеството 
на морския плаж или да увредят околната 
среда чрез допускане на движение на моторни 
превозни средства, провеждане на офроуд 
състезания, изхвърляне на отпадъци, извън 
определените за това места, добив на пясък 
и разполагане на каравани и палатки върху 
морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства да търпи временното използ-
ване на обекта на концесията или на части 
от него от трети лица при условия, по ред 
и с последици, определени с концесионния 
договор;

8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението 
на концесионния договор на отговорните 
за това лица и да осигурява информация и 
достъп за осъществяването на контрола от 
оправомощени представители на концедента 
при условия и по ред, определени с концеси-
онния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесията на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определе-
ни с концесионния договор, да изпълнява 
предложените в офертата законосъобразни 
дейности и услуги;

8.2.21. при предлагане на посетителите на 
морския плаж на услугата „платени плажни 
принадлежности“ обявените цени за ползване-
то на един чадър и на един шезлонг за целия 
срок на концесията трябва да са в размери 
не по-големи от предложените в офертата, 
на риск на концесионера;

8.2.22. да спазва изискванията на Защитена 
зона „Бакърлъка“ – за опазване на дивите пти-
ци, Защитена зона „Плаж Градина – Златна 
рибка“ – за опазване на природните место-
обитания и на дивата флора и фауна, и При-
родна забележителност „Пясъчни дюни между 
къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията 

и приращенията върху обекта на концесията 
или на принадлежностите му, които са пуб-
лична държавна собственост, в съответствие 
с действащото българско законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла-
щането на концесионните възнаграждения и 
на другите задължения на концесионера по 
концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с 
концесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор, в т.ч., но не само, на 
цените по т. 8.2.21;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на конце-
сионния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концесията 
и до документацията на концесионера за осъ-
ществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства чрез компетентните си органи 
да определи трети лица, които временно да 
използват обекта на концесията или части 
от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при 
неизпълнение от страна на концесионера на:
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8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 

концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и 
1.6.3, без наличие на незаконно строителство 
върху обекта на концесията и/или неправо-
мерно поставени преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.3.9.3. плащане на всички задължения от 
концесионера на концедента.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор и изпълнението на 
условията на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те-

риторията на обекта на концесията по т. 1, 
прилежащата му акватория или части от тях.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор, да 
наема подизпълнители за извършване и/или 
предоставяне на услуги и за извършването 
на дейностите, както и да отдава под наем 
преместваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка календарна година от дейст-
вието на концесионния договор концесионе-
рът представя и поддържа при условия и 
по ред, определени в договора за концесия, 
потвърдени безусловни неотменяеми банкови 
гаранции, издадени от финансови институ-
ции, определени по съгласие на страните, 
както следва:

10.1.1. за периода от влизането в сила на 
договора до края на същата календарна година 
концесионерът представя банкова гаранция 
за цялостно изпълнение на договора в размер 
50 на сто от пълния размер на предложено-
то от него концесионно възнаграждение с 
включен ДДС;

10.1.2. за всяка календарна година от сро-
ка на концесията гаранциите по т. 10.1 са, 
както следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното конце-
сионно възнаграждение – в размер 50 на сто 
от размера на концесионното възнаграждение, 

което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите 
задължения по договора – в размер 30 на сто 
от размера на концесионното възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която 
изтича срокът на концесията, банковите га-
ранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде-
лят спрямо размера на последното дължимо 
концесионно възнаграждение.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесията, при забавено 
и/или неточно изпълнение на договорните 
задължения и лихви за забавено изпълнение 
на паричните задължения. Конкретните раз-
мери на неустойките и лихвите и моментът 
на неизпълнението на отделните задължения 
се определят с концесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва плащане 
на годишни концесионни възнаграждения с 
ДДС, дължими за всяка година от срока на 
концесията, без гратисен период при условия 
и по ред, определени с концесионния дого-
вор, и платими по банков път. За срока на 
концесията концесионерът дължи 20 годишни 
концесионни възнаграждения.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно възнаграждение е 55 757 лв. без 
ДДС, определено съгласно методика, приета 
от Министерския съвет, въз основа на базата 
за изчисляване – в левове, и на размера на 
отчисления от базата 11,20 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесион-
ното възнаграждение се определя съгласно 
класираната на първо място оферта, но не е 
по-малък от 11,20 на сто.

11.3. Годишното концесионно възна-
граждение се определя съгласно офертата 
на участника, определен за концесионер, в 
размер не по-малък от минималния размер 
по т. 11.1. Концесионерът заплаща годиш-
ните концесионни възнаграждения с ДДС, 
както следва:

11.3.1. първото годишно концесионно 
възнаграждение се заплаща на една вноска 
в срок до един месец от влизането в сила 
на концесионния договор; първото годишно 
концесионно възнаграждение обезпечава 
периода от датата на влизането в сила на 
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концесионния договор до края на същата 
календарна година и периода от 1 януари на 
последната календарна година, през която 
концесионният договор е в сила, до датата 
на изтичане срока на договора;

11.3.2. за всяка пълна календарна година 
(от 1 януари до 31 декември) от срока на 
концесията концесионерът заплаща годишно 
концесионно възнаграждение с ДДС на две 
равни вноски в срокове, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – в срок до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – в срок до 30 но-

ември;
11.3.3. когато срокът на концесионния 

договор изтича преди датите, посочени в 
т. 11.3.2.1 и 11.3.2.2, концесионерът е задъл-
жен да заплати съответно дължимата вноска 
от последното концесионно възнаграждение 
до крайния срок на договора, в случай че се 
дължи такава;

11.3.4. в приложение към концесионния 
договор – неразделна част от него, се изгот-
вя справка за всяко дължимо концесионно 
възнаграждение по години и сроковете за 
заплащане на вноските по т. 11.3.2.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе-

тентните държавни органи и включени в 
концесионния договор или в допълнително 
споразумение към него изисквания, свързани 
с националната сигурност и отбраната на 
страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на 
концесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите 
по концесията да не застрашава човешкото 
здраве и живот.

12.4. При извършването на дейности, 
свързани с обекта на концесията, да спазва 
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за 
културното наследство.

13. Концедентът не дължи на концесионера 
плащания по Закона за концесиите.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежно-
стите по т. 1.6.2.

15. Определя следните изисквания, свър-
зани с обекта на концесията:

15.1. Приращенията и подобренията върху 
обекта на концесията или върху негова при-
надлежност, които са публична държавна 
собственост, стават собственост на държавата 
от момента на възникването им, а собстве-
ността върху приращенията и подобренията 
на обекта на концесията или върху негова 
принадлежност, които са частна държавна соб-
ственост, се урежда с концесионния договор.

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
не са трайно прикрепени към морския плаж, 
са частна държавна собственост от момента 
на поставянето им и не представляват подоб-
рение на обекта на концесията.

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.4. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 
към съответните общи мрежи.

15.5. Не са налице специфични изисква-
ния, свързани с националната сигурност и 
отбраната на страната. При промяна на това 
обстоятелство страните по концесионния 
договор следва да сключат допълнително 
споразумение по реда на действащото зако-
нодателство.

16. Концесионерът се определя чрез от-
крита процедура.

17. Изисквания, свързани с характера на 
концесията:

17.1. Участниците следва да докажат про-
фесионален опит в изпълнение на дейности 
с предмет, идентичен или сходен с този на 
концесията за услуги за морски плажове.

17.2. Участниците следва да докажат, че 
разполагат с необходимия човешки ресурс 
за извършване на услугите – предмет на 
концесията.

17.3. В концесионния договор следва да 
бъде включена клауза за преразглеждане, 
която да съдържа опция или възможност 
за изменение на стойността на концесията  
и/или на предложените инвестиции, без да 
се променя предметът є.

18. Изисквания към професионалните или 
техническите способности и финансовото и 
икономическото състояние на участниците:

18.1. Всеки участник следва да прилага 
система за управление на качеството EN ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 
и ISO 13009:2015 с обхват за морски плажове, 
в противен случай не се допуска до участие 
в процедурата.

18.2. Всеки участник следва да предос-
тави доказателства за осигуряването или 
за наличието и за произхода на средствата, 
необходими за изпълнение на предложената 
от него оферта.

19. Критериите за комплексна оценка на 
офертата и тяхната относителна тежест са:

19.1. Размер на ставката за роялти (годишно 
концесионно възнаграждение) – с относител-
на тежест 40 на сто.

19.2. Най-ниска предложена цена на един 
чадър и един шезлонг в зоната за платени 
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плажни принадлежности за срока на конце-
сията – с относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции за мерки 
относно опазването на околната среда, дюните 
и защитените територии на морския плаж – с 
относителна тежест 20 на сто.

20. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 27 878,50 лв. под формата 
на внесен депозит или банкова гаранция, 
платима съгласно условията, посочени в до-
кументацията за концесията.

21. Процедурата за възлагане на концесията 
се организира от министъра на туризма и се 
провежда от комисия, назначена от минис-
тър-председателя.

22. Решението подлежи на обжалване 
относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“ по реда на глава шеста от 
Закона за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9870

РЕШЕНИЕ № 768 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – строителни 
материали – варовици, от находище „Хитри-
но-4“, разположено в землището на с. Сливак, 
община Хитрино, област Шумен, на „Ав-
томагистрали – Черно море“ – АД, Шумен

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за 
подземните богатства и мотивирано предло-
жение на министъра на енергетиката 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с пред-
мет – експлоатация на подземни богатства по 
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богат-
ства (ЗПБ) – строителни материали – варови-
ци, представляващи изключителна държавна 
собственост, от находище „Хитрино-4“, раз-
положено в землището на с. Сливак, община 
Хитрино, област Шумен, описано в Акт за 
изключителна държавна собственост № 1662 
от 4 октомври 2018 г., утвърден от министъра 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството, която се извършва със средства на 
концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с общ раз-
мер 94,2 дка, индивидуализирана с координа-
тите на точки от № 1 до № 12 в Координатна 

система „1970 г.“ и в Координатна система 
„БГС 2005“, зона 35, съгласно приложението. 
В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище „Хитрино-4“ с 
размер 68,0 дка, индивидуализирана с коорди-
нати на точки от № 1 до № 10 в Координатна 
система „1970 г.“ съгласно специализирана 
карта и координатен регистър – неразделна 
част от концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществява-
не на дейностите по концесията извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. 
Началният срок на концесията е датата на 
влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила 
от датата на предоставянето на банковата 
гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер „Автома-
гистрали – Черно море“ – АД, Шумен – титу-
ляр на Удостоверение за търговско откритие 
№ 544 от 25 юни 2018 г., издадено от министъра 
на енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при 
следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 се осъществява след:

6.1.1. съгласуване и/или одобряване от 
министъра на енергетиката на проектите и 
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа 
на мерките и условията в Решение № ШУ-56-
ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда и Решение № 29 от 
14 февруари 2018 г. за поправка на очевидна 
фактическа грешка, на директора на Реги-
оналната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) – Шумен; решенията са 
приложение – неразделна част от проекта 
по т. 7.2.3.1;

6.1.2. съгласуване на цялостния работен 
проект за добив и първична преработка и 
на цялостния работен проект за ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект и 
рекултивация на засегнатите земи с Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на 
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от 
Закона за пътищата.

6.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изиск-
вания, свързани с опазването на земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, правата върху горските територии 
и земеделските земи, културните ценности, 
националната сигурност, отбраната на стра-
ната и обществения ред, пътищата и пътната 
инфраструктура от републиканската пътна 
мрежа.
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6.3. Правата и задълженията по концесия-
та да не се прехвърлят на трети лица освен 
с разрешение на Министерския съвет при 
условията и по реда на действащото зако-
нодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване 
със замърсители на околната среда на обек-
тите, подлежащи на здравна защита съгласно 
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на 
Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната 
среда, приета с Постановление № 59 на Ми-
нистерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., 
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 
2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), и 
да не предизвиква нарушаване на здравните 
изисквания за обектите с обществено пред-
назначение по § 1, т. 9 от допълнителната 
разпоредба на Закона за здравето;

6.4.3. да не нарушава режима на експлоата-
ция на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питей-
но-битово водоснабдяване и съоръженията 
за минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди, 
и да спазва мерките за подобряване състоя-
нието на водите и забраните и ограниченията 
в Плана за управление на речните басейни 
(ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Черноморския район;

6.4.4. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от 
министъра на енергетиката при съгласуване 
на проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя 
на трети лица документация и информация 
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на кон-
цесията, без изрично писмено съгласие от 
министъра на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и за из-
пълнение на задълженията по концесията 
не се изискват задължителни подобрения в 
находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява 
концесионна дейност само върху земя от 
концесионната площ, върху която е придо-
бил съответни права и след приключване 

на необходимите процедури за промяна на 
предназначението є при условията и по реда 
на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява 
дейност върху концесионната площ въз основа 
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
ствен план, който включва концесионната 
площ и пътните връзки между обекта на 
концесията и местните и/или републикан-
ските пътища.

7. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строи-

телни материали – варовици, в границите на 
находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добити-
те за срока на концесията подземни богат-
ства – строителни материали – варовици;

7.1.3. право на ползване върху минните от-
падъци от добива и първичната преработка на 
подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, 
включително допроучване в границите на 
находище „Хитрино-4“, складиране, прера-
ботка, транспорт и продажба на подземните 
богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, 
получени в резултат на дейностите по кон-
цесията; с допълнителното споразумение се 
определят размерът, условията и редът за вна-
сяне на концесионното плащане, дължимо за 
допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията 
съществуващата до момента на подписва-
нето на концесионния договор геоложка и 
техническа документация и информация за 
находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или 

одоб рени проекти и планове, които се изискват 
с това решение и с концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономиче-
ска неизгодност за бъдещо разработване на 
находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;
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7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и 
факторите на околната среда при условията 
на чл. 6 от Закона за опазване на околната 
среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и 
първичната преработка на подземните богат-
ства в съответствие с плана за управление 
на минните отпадъци, одобрен от министъра 
на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при 
условия и в срокове, определени в концеси-
онния договор;

7.2.3. да изработи и представи за съгла-
суване и/или за одобряване от министъра 
на енергетиката, а при необходимост – и 
на други компетентни държавни органи, в 
срокове, при условия и по ред, определени в 
концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка; неразделна част 
от проекта са теренно-ситуационен план 
на концесионната площ с нанесен път І-7 
и принадлежащите му пътни съоръжения, 
включително и отстоянията им до границата 
на запасите на находището и технологията 
на взривяване, и проект за пробивно-взрив-
ни работи с точно описана и предоставена в 
графичен вид система за водене на взривни 
работи; след съгласуването му цялостният 
работен проект става неразделна част от 
концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на ця-
лостния работен проект за добив и първична 
преработка – при възникнала необходимост 
от това; в тези случаи концесионерът уве-
домява РИОСВ – Шумен, за уточняване на 
необходимостта от провеждане на процедури 
по реда на нормативната уредба по опазване 
на околната среда преди съгласуването от 
министъра на енергетиката на измененията 
и допълненията на цялостния работен проект 
за добив и първична преработка;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив 
и първична преработка за всяка година от 
срока на концесията; след съгласуването му 
годишният работен проект става неразделна 
част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от проекта 
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на 
министъра на енергетиката на всеки 5 го-
дини от срока на концесията актуализация 
на проекта за ликвидация или консервация 
на миннодобивния обект и рекултивация на 
засегнатите земи;

7.2.3.5. годишен работен проект за ликви-
дация или консервация на миннодобивния 

обект и рекултивация на засегнатите земи за 
всяка година от срока на концесията, пред-
ставляващ неразделна част от съответния 
проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци; след одобряване от министъра 
на енергетиката планът за управление на 
минните отпадъци става неразделна част от 
концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държав-
ни органи при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, включително на горите и земите в 
националните паркове и резервати, правата 
върху горските територии и земеделските 
земи, културните ценности, националната 
сигурност, отбраната на страната и обществе-
ния ред, пътищата и пътната инфраструктура 
от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и води геоложка и техни-
ческа документация за дейностите по конце-
сията съгласно изискванията на действащото 
законодателство;

7.2.6. да представя в срокове, при условия 
и по ред, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и 
действително продадени количества варовици 
и среднопретеглената им продажна цена за 
отчетния период, както и отчети за дължи-
мото концесионно плащане за съответното 
шестмесечие;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш-
ния работен проект за добив и първична 
преработка и за вложените инвестиции през 
изтеклата година, както и за изменението на 
запасите и ресурсите, включващ необходимите 
документи и доказателства, удостоверяващи 
верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси и ресурси в находището при доказана 
необходимост от ликвидация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи, както и при прекратяване на концеси-
онния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце-
сионния обект, съоръженията и документа-
цията, свързани с дейностите по концесията, 
на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията 
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното 
наследство;

7.2.9. да уведоми Областното пътно управ-
ление – Шумен (с копие до АПИ – София), 
преди започване на добива на подземното 
богатство по т. 1 за осъществяване на контрол 
по компетентност;
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7.2.10. да спазва ограниченията и изиск-
ванията на чл. 26 от Закона за пътищата за 
допустимите дейности в обхвата на пътищата, 
пътните съоръжения и обслужващите зони, 
както и да не нанася повреди и да не допуска 
унищожаване на пътищата, пътните съоръ-
жения и принадлежностите на пътя;

7.2.11. при установено нарушение в шири-
ните на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени 
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата 
концесионерът извършва рекултивация на 
нарушените терени;

7.2.12. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

7.2.13. да извърши ликвидация или консер-
вация на миннодобивния обект и рекултивация 
на засегнатите земи за своя сметка, при усло-
вия и в срокове, определени в съгласувания 
проект по т. 7.2.3.4;

7.2.14. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесията 
по т. 1 при условия и по ред, определени в 
концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция – резултат от експлоатацията на 
находището, и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионе-
ра, а след прекратяване на концесията – право 
на собственост върху придобитата по време 
на концесията геоложка и техническа доку-
ментация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени в концесионния договор, изцяло 
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 
и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени 
в концесионния договор, да прекрати едно-
странно концесионния договор при неизпъл-
нение от страна на концесионера на което и 
да е от задълженията по това решение и по 
договора и/или при нарушаване на условие 
за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 

такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване 
на условията по концесията и за изпълнение 
на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя 
на трети лица документация и информация 
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на кон-
цесията, без изрично писмено съгласие от 
концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна бан-
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на 
всички задължения по концесионния договор, 
в т.ч. концесионно плащане, извършване на 
годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лих-
ви за забавено изпълнение на задължението 
за концесионно плащане, лихви за забавено 
изпълнение на задължението за плащане на 
ДДС, както и неустойки при неизпълнение 
на всяко едно непарично задължение или 
при нарушаване на условие по концесията;

8.1.1. за първата година от срока на конце-
сията гаранцията е в размер 19 296 лв. и се 
предоставя не по-късно от 14 дни след датата 
на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е в размер 100 на сто от стойността 
на концесионното плащане за предходната 
година с начислен ДДС, но не по-малко от 
стойността на минималното годишно кон-
цесионно плащане с начислен ДДС, и се 
предоставя на концедента до 31 януари на 
съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на 
следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е 
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне-
вен срок от уведомлението на концедента за 
усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по техническа ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи. Видът 
на финансовото обезпечение и предвиденият 
размер на средствата се договарят между 
страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение 
на договорните задължения или при наруша-
ване на условие по концесията. Формите на 
неизпълнение, условията и редът за тяхното 
установяване, както и видът и размерът на 
санкциите се определят в концесионния 
договор.
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9. За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по 
ред, определен в концесионния договор, кон-
цесионно плащане, върху размера на което 
се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за 
срока на концесията, дължими на 6-месечни 
вноски, като срокът на плащане е 30-о число 
на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя 
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 
7 на сто от базата за изчисляване на конце-
сионното плащане се умножи по добитото 
количество подземно богатство за съответния 
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 
от Методиката за определяне на конкретния 
размер на концесионното възнаграждение за 
добив на строителни и скалнооблицовъчни 
материали – приложение № 4 към чл. 11 от 
Наредбата за принципите и методиката за 
определяне на концесионното възнагражде-
ние за добив на подземни богатства по реда 
на Закона за подземните богатства, приета с 
Постановление № 127 на Министерския съвет 
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Размерът на концесионното плащане за 
единица добито подземно богатство по т. 9.3 
не може да бъде по-малък от стойността, 
получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква 
„а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от 
Методиката – приложение № 4 към чл. 11 
от Наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО) 
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно 
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) 
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и 
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно 
краткосрочната статистика.

9.5. Минималният размер на концесионното 
плащане за всеки отчетен период (шестмесе-
чие) от срока на концесията не може да бъде 
по-малък от сумата, определена на базата 
на 30 на сто от предвидения средногодишен 
добив за срока на концесията – 20 100 тона/
шестмесечие добити варовици, и предвиде-
ните стойности за единица добито подземно 
богатство съгласно т. 9.4.

9.6. Размерът на концесионното плащане по 
т. 9.3 и минималният размер на концесионното 
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл-
нително споразумение към концесионния 
договор при промяна на законодателството, 
уреждащо реда за тяхното определяне.

9.7. Министърът на енергетиката на ос-
нование чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по 
бюджета на Община Хитрино част от из-
вършеното концесионно плащане в размер  
50 на сто, без ДДС.

9.8. Концесионерът не дължи концесионно 
плащане за времето на реализиране на дей-
ностите, предвидени в съгласуван проект за 
техническа ликвидация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
при условие че не се извършва добив на 
подземни богатства, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор.

10. Оправомощава министъра на енерге-
тиката:

10.1. Да проведе преговори и да сключи 
концесионния договор с „Автомагистра-
ли – Черно море“ – АД, Шумен, в срок до 
шест месеца от влизането в сила на решението 
за предоставяне на концесия.

10.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

10.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

10.4. Да предявява вземанията на кон-
цедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на концесионния договор.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение  
към т. 2

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ 

на находище „Хитрино-4“
Координатна система „1970 г.“

Точка Координати

№ X Y 

1. 4708706.5 9560801.1

2. 4708690.7 9560930.1

3. 4708649.5 9561003.5

4. 4708626.1 9561125.0

5. 4708661.2 9561157.4

6. 4708526.0 9561330,0

7. 4708479.2 9561343.1

8. 4708403.8 9561079.7

9. 4708511.3 9560981.2

10. 4708497.0 9560833.1

11. 4708588.6 9560813.4

12. 4708598.2 9560774.5
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Координатна система „БГС2005“, зона: 35N

№ X Y

1. 4807899.6 494857.9

2. 4807882.6 494986.7

3. 4807840.8 495059.7

4. 4807816.2 495180.9

5. 4807851.0 495213.7

6. 4807714.3 495384.9

7. 4807667.4 495397.6

8. 4807594.5 495133.6

9. 4807702.8 495036.1

10. 4807689.9 494888.0

11. 4807781.6 494869.1

12. 4807791.6 494830.3

9871

РЕШЕНИЕ № 769 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Елените“, община 

Несебър, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., 
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3  
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за 
утвърждаване на минимални критерии за ком-
плексна оценка на офертите при провеждане 
на конкурс за определяне на концесионер 
на морски плаж (необнародвано), изменено 
с Решение № 682 на Министерския съвет от 
2019 г., и мотивиран доклад на министъра 
на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на 
концесия на обект – изключителна държавна 
собственост – морски плаж, с общо наиме-
нование „Елените“, община Несебър, област 
Бургас, включващ морски плаж „Елените 
1“, морски плаж „Елените 2“, морски плаж 
„Елените – Изток 1“ и част от морски плаж 
„Елените – Изток 2“, наричан по-нататък 
„обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски плаж 
с общо наименование „Елените“, с обща площ 
21 345 кв. м, част от крайбрежната плажна 

ивица, индивидуализирана като морски плаж 
„Елените 1“, морски плаж „Елените 2“, морски 
плаж „Елените – Изток 1“ и част от морски 
плаж „Елените – Изток 2“, както следва: 

1.1.1. морски плаж „Елените 1“ и морски 
плаж „Елените 2“, с обща площ в размер 
18 022 кв. м, съставляват поземлен имот 
с идентификатор 27454.502.121 и поземлен 
имот с идентификатор 27454.502.122 по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри 
на землището на с. Емона, община Несебър, 
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-
18-47 на изпълнителния директор на Аген-
цията по кадастъра от 3 октомври 2005 г., 
изменени със Заповед № 18-2328 на начал-
ника на Службата по геодезия, картография 
и кадастър – гр. Бургас, от 10 март 2014 г., 
индивидуализирани съгласно данните в Акт за 
изключителна държавна собственост № 1437 
от 24 юни 2014 г., Акт за изключителна дър-
жавна собственост № 1438 от 24 юни 2014 г. 
и специализираната карта и регистър на 
морски плаж „Елените“, приета с Протокол 
№ 1 от 18 януари 2013 г. на Комисията по 
чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. 
за създаването и поддържането на специали-
зираните карти и регистри на обектите по 
чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;

1.1.2. морски плаж „Елените – Изток 1“ и 
част от морски плаж „Елените – Изток 2“, с 
обща площ в размер 3323 кв. м, съставляват 
поземлен имот с идентификатор 27454.42.22 
и част от поземлен имот с идентификатор 
27454.42.25 по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на землището на с. Емона, 
община Несебър, област Бургас, одобрени със 
Заповед № РД-18-47 на изпълнителния дирек-
тор на Агенцията по кадастъра от 3 октом-
ври 2005 г., изменени със Заповед № 18-2328  
на началника на Службата по геодезия, кар-
тография и кадастър – гр. Бургас, от 10 март 
2014 г., индивидуализирани съгласно данните 
в Акт за изключителна държавна собственост 
№ 1439 от 24 юни 2014 г., Акт за изключител-
на държавна собственост № 1440 от 24 юни 
2014 г. и специализираната карта и регистър 
на морски плаж „Елените 2“, приета с Про-
токол № 1 от 18 януари 2013 г. на Комисията 
по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 
2008 г. за създаването и поддържането на спе-
циализираните карти и регистри на обектите 
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие.

1.2. Активната плажна площ на обекта 
на концесията е площта, която се ползва за 
осъществяване на задължителните дейности, 
за разполагане от посетителите на морския 
плаж на платени и неплатени (лични) плаж-
ни принадлежности, за свободно пешеходно 
придвижване върху територията на плажа, 
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включително върху преместваеми пешеходни 
пътеки, за удобно използване на премества-
емите обекти и за улесняване на придвижване-
то и ползването на плажните услуги от хората 
с увреждания. Активната плажна площ на 
морски плаж с общо наименование „Елените“ 
е с размер 20 569 кв. м, като общата активна 
плажна площ на морски плаж „Елените 1“  
и морски плаж „Елените 2“ е в размер 
17 865 кв. м, определена с точки от № 1 до 
№ 227 с координати в Координатна система 
„Българска геодезическа система 2005“, а об-
щата активна плажна площ на морски плаж 
„Елените – Изток 1“ и частта от морски плаж 
„Елените – Изток 2“ е в размер 2704 кв. м, 
определена с точки от № 1 до № 29 с коор-
динати в Коор динатна система „Българска 
геодезическа система 2005“.

1.3. В активната плажна площ на морски 
плаж „Елените 1“ и морски плаж „Елените 
2“ не са включени: площта, заета от обекти 
на инфраструктурата, в размер 127 кв. м, 
представляващи стълба – 5,77 кв. м, стъл-
ба – 4,38 кв. м, кейове – 24,17 кв. м, подпор-
на стена – 2,08 кв. м, стълби – 3,24 кв. м, 
бетон – 0,94 кв. м, стълби – 4,40 кв. м, бе-
тон – 2,28 кв. м, стълба – 3,38 кв. м, стъл-
ба – 4,95 кв. м, пешеходни алеи – 70,97 кв. м, 
и затревени площи в размер 30 кв. м, а в 
активната плажна площ на морски плаж 
„Елените – Изток 1“ и частта от морски плаж 
„Елените – Изток 2“ не е включена площта 
на каменист плаж в размер 619 кв. м.

1.4. Морският плаж е с обща дължина на 
бреговата линия 1021 м, от които дължина на 
бреговата линия на морски плаж „Елените 1“ 
и морски плаж „Елените 2“ в размер 729 м 
и с точки по границите, определящи общата 
им площ от № 1 до № 198 с координати в 
Координатна система „Българска геодезичес-
ка система 2005“, и дължина на бреговата 
линия на морски плаж „Елените – Изток 1“ 
и част от морски плаж „Елените – Изток 2“ 
в размер 292 м и с точки по границите, оп-
ределящи общата им площ от № 1 до № 39 
с координати в Координатна система „Бъл-
гарска геодезическа система 2005“.

1.5. Прилежащата акватория, включена в 
обекта на концесията, е с широчина 200 м, 
измерена от бреговата линия на морския плаж.

1.6. Към обекта на концесията са включени 
следните принадлежности:

1.6.1. преместваемите обекти и/или до-
пълнителна търговска площ и съоръжения, 
които ще бъдат поставени върху обекта на 
концесията от концесионера, необходими 
за здравното и медицинското обслужване 
и санитарно-хигиенното поддържане, по 
осигуряване на водното спасяване, по обез-
опасяване на прилежащата акватория, за 

спортно-развлекателна дейност и заведения 
за бързо обслужване, определени с концеси-
онния договор;

1.6.2. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими за използването на преместваемите 
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени 
с концесионния договор;

1.6.3. прилежаща техническа инфраструк-
тура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за устройството 
на територията и всяка друга самостоятелна 
вещ, които осигуряват безпрепятствено, 
нормално и безопасно функциониране на 
обекта на концесията или на предоставянето 
на услугите – предмет на концесията, извън 
посочените принадлежности, посочени в 
т. 1.6.1 и 1.6.2.

2. Според предмета си концесията е за 
морски плаж и включва:

2.1. Основен предмет – управление на 
услуги от обществен интерес на обекта на 
концесията, поддържан със средства, осигу-
рени от концесионера, на негов риск срещу 
правото му да получава приходи от потреби-
телите на услугите или от трети лица срещу 
задължението му да заплаща концесионно 
възнаграждение към концедента.

2.2. Допълнителен предмет – извършване 
на риск на концесионера и със средства, 
осигурени от него, на действия по свързване 
на преместваемите обекти и съоръжения по 
т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи 
и съоръжения на техническата инфраструктура 
по т. 1.6.2 с временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска 
извършване на следните услуги и дейности:

3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон-
ги съгласно обявени цени, предложени от 
участника в откритата процедура, които не 
могат да се увеличават за срока на действие 
на концесионния договор, и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслуж-
ване.

3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни 

услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие 

с действащото законодателство и след съгла-
суване с концедента.

3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години. 
5. Началната дата на концесията е датата 

на влизането в сила на концесионния дого-
вор и срокът на концесията не може да се 
продължава, освен ако действащото законо-
дателство го позволява.
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6. Концесионният договор влиза в сила един 
месец след сключването му, при положение 
че са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма 
на специализирани програми и/или схеми, 
свързани с осъществяването на задължител-
ните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма 
на специализирана схема за поставяне на 
преместваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при след-
ните условия:

7.1. Извършването на задължителните 
дейности, други дейности и услуги, осъщест-
вявани на обекта на концесията, и свързаните 
с тях разходи се осигуряват със средства на 
концесионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по-

сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно 
и безплатно разполагане на плажните при-
надлежности на посетителите;

7.2.3. зоната на активната плажна площ 
за свободно разполагане на плажни принад-
лежности от страна на посетителите да е 
равностойна като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на 

обекта на концесията акватория с широчина 
200 м;

7.2.6. здравно и медицинско обслужване 
на посетителите на обекта на концесията;

7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия-

та съгласно действащото законодателство и 
концесионния договор;

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани 
указателни табели със схеми на отделните 
зони и условия на концесията;

7.2.10. опазване на обществения ред на 
обекта на концесията.

8. Основни права и задължения по кон-
цесионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържане-
то на обекта на концесията на подизпълнители;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти 
и съоръжения, като при необходимост ги 
свързва със съществуващите мрежи и съ-
оръжения на техническата инфраструктура 
с временни връзки, или да осигури по друг 
начин функционирането на преместваемите 
обекти и съоръжения съгласно действащото 
законодателство;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти, съоръжения и отделни дейности.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу-

рени от него, да осигури изпълнението на 
условията по т. 7.2; 

8.2.2. да поддържа обекта на концесията и 
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действа-
щото законодателство, като това задължение 
следва да се конкретизира в концесионния 
договор;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесията и да осигури свободен пешеходен 
достъп на посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, 

чистотата на морската вода в прилежащата 
акватория, дюните, флората, както и съх-
ранението на биологичното разнообразие в 
съответствие с природната биогеографска 
характеристика;

8.2.5. да предприема необходимите действия 
по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпъл-
нение дейности – предмет на концесията, 
представлява инвестиционно предложение, 
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона 
за опазване на околната среда, и което може 
да бъде разрешено само след одобряване съг-
ласно изискванията на Закона за опазване на 
околната среда и/или на Закона за биологич-
ното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните 
от дейността отпадъчни води и да осигури 
отвеждането им до съществуваща канализа-
ционна система, като не допуска изтичането 
на отпадъчни води и замърсяване на окол-
ната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия 
за съгласуване или за одобряване на доку-
ментацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по 
ред, определени с концесионния договор и с 
нормативната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2;
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8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок плащане на дължимите концесионни 
възнаграждения;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на конце-
сията;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да под-

държа банкови гаранции за изпълнение на 
годишното концесионно възнаграждение и 
за добро изпълнение на задълженията по 
концесионния договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени премества-
еми обекти и съоръжения върху обекта на 
концесията и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска 
извършването на дейности от трети лица, 
които могат да унищожат, увредят или да 
доведат до промяна в площта и в качеството 
на морския плаж или да увредят околната 
среда чрез допускане на движение на моторни 
превозни средства, провеждане на офроуд 
състезания, изхвърляне на отпадъци извън 
определените за това места, добив на пясък 
и разполагане на каравани и палатки върху 
морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства да търпи временното използ-
ване на обекта на концесията или на части 
от него от трети лица при условия, по ред 
и с последици, определени с концесионния 
договор;

8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението 
на концесионния договор на отговорните 
за това лица и да осигурява информация и 
достъп за осъществяването на контрола от 
оправомощени представители на концедента 
при условия и по ред, определени с концеси-
онния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесията на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определе-
ни с концесионния договор, да изпълнява 
предложените в офертата законосъобразни 
дейности и услуги;

8.2.21. при предлагане на посетителите на 
морския плаж на услугата „платени плажни 
принадлежности“ обявените цени за ползване-
то на един чадър и на един шезлонг за целия 
срок на концесията трябва да са в размери, 
не по-големи от предложените в офертата, 
на риск на концесионера;

8.2.22. да спазва изискванията на защитена 
територия – защитенa зона по Директивата за 
птиците „Емине“ и защитенa зона по Дирек-
тивата за местообитанията „Емине Иракли“.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията 

и приращенията върху обекта на концесията 
или принадлежностите му, които са публич-
на държавна собственост, в съответствие с 
действащото законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла-
щането на концесионните възнаграждения и 
на другите задължения на концесионера по 
концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с 
концесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор, в т. ч., но не само, на 
цените по т. 8.2.21;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на конце-
сионния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концесията 
и до документацията на концесионера за осъ-
ществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства чрез компетентните си органи 
да определи трети лица, които временно да 
използват обекта на концесията или части 
от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при 
неизпълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 

концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и 
1.6.3, без наличие на незаконно строителство 
върху обекта на концесията и/или неправо-
мерно поставени преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.3.9.3. плащане на всички задължения от 
концесионера на концедента.

8.4. Основни задължения на концедента:
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8.4.1. да предаде на концесионера обекта 
на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор и по изпълнението на 
условията на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те-

риторията на обекта на концесията по т. 1, 
прилежащата му акватория или части от тях.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор, да 
наема подизпълнители за извършване и/или 
за предоставяне на услуги и за извършването 
на дейностите, както и да отдава под наем 
преместваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка календарна година от дейст-
вието на концесионния договор концесионе-
рът представя и поддържа при условия и 
по ред, определени в договора за концесия, 
потвърдени безусловни неотменяеми банкови 
гаранции, издадени от финансови институ-
ции, определени по съгласие на страните, 
както следва: 

10.1.1. за периода от влизането в сила на 
договора до края на същата календарна година 
концесионерът представя банкова гаранция 
за цялостно изпълнение на договора в размер 
50 на сто от пълния размер на предложено-
то от него концесионно възнаграждение с 
включен ДДС;

10.1.2. за всяка календарна година от сро-
ка на концесията гаранциите по т. 10.1 са, 
както следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното конце-
сионно възнаграждение – в размер 50 на сто 
от размера на концесионно възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите 
задължения по договора – в размер 30 на сто 
от размера на концесионно възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която 
изтича срокът на концесията, банковите га-
ранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде-
лят спрямо размера на последното дължимо 
концесионно възнаграждение.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесията, при забавено 
и/или неточно изпълнение на договорните 
задължения и лихви за забавено изпълнение 

на паричните задължения. Конкретните раз-
мери на неустойките и лихвите и моментът 
на неизпълнението на отделните задължения 
се определят с концесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва плащане 
на годишни концесионни възнаграждения с 
ДДС, дължими за всяка година от срока на 
концесията, без гратисен период при условия 
и по ред, определени с концесионния дого-
вор, и платими по банков път. За срока на 
концесията концесионерът дължи 20 годишни 
концесионни възнаграждения. 

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно възнаграждение е 146 350 лв. без 
ДДС, определено съгласно Методика, приета 
от Министерския съвет, въз основа на базата 
за изчисляване – в левове, и на размер на 
отчисления от базата 10,50 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесион-
ното възнаграждение се определя съгласно 
класираната на първо място оферта, но е не 
по-малък от 10,50 на сто. 

11.3. Годишното концесионно възна-
граждение се определя съгласно офертата 
на участника, определен за концесионер, в 
размер не по-малък от минималния размер 
по т. 11.1. Концесионерът заплаща годиш-
ните концесионни възнаграждения с ДДС, 
както следва:

11.3.1. първото годишно концесионно 
възнаграждение се заплаща на една вноска 
в срок до един месец от влизането в сила 
на концесионния договор; първото годишно 
концесионно възнаграждение обезпечава 
периода от датата на влизането в сила на 
концесионния договор до края на същата 
календарна година и периода от 1 януари на 
последната календарна година, през която 
концесионният договор е в сила, до датата 
на изтичане срока на договора;

11.3.2. за всяка пълна календарна година 
(от 1 януари до 31 декември) от срока на 
концесията концесионерът заплаща годишно 
концесионно възнаграждение с ДДС на две 
равни вноски в срокове, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. когато срокът на концесионния 

договор изтича преди датите, посочени в 
т. 11.3.2.1 и 11.3.2.2, концесионерът е задъл-
жен да заплати съответно дължимата вноска 
от последното концесионно възнаграждение 
до крайния срок на договора, в случай че се 
дължи такава;
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11.3.4. в приложение към концесионния 
договор – неразделна част от него, се изгот-
вя справка за всяко дължимо концесионно 
възнаграждение по години и сроковете за 
заплащане на вноските по т. 11.3.2.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе-

тентните държавни органи и включени в 
концесионния договор или в допълнително 
споразумение към него изисквания, свързани 
с националната сигурност и отбраната на 
страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на 
концесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите 
по концесията да не застрашава човешкото 
здраве и живот. 

12.4. При извършването на дейности, 
свързани с обекта на концесията, да спазва 
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за 
културното наследство. 

13. Концедентът не дължи на концесионера 
плащания по Закона за концесиите.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежно-
стите по т. 1.6.2.

15. Определя следните изисквания, свър-
зани с обекта на концесията:

15.1. Приращенията и подобренията върху 
обекта на концесията или върху негова при-
надлежност, които са публична държавна 
собственост, стават собственост на държавата 
от момента на възникването им, а собстве-
ността върху приращенията и подобренията 
на обекта на концесията или върху негова 
принадлежност, които са частна държавна соб-
ственост, се урежда с концесионния договор.

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
не са трайно прикрепени към морския плаж, 
са частна държавна собственост от момента 
на поставянето им и не представляват подо-
брение на обекта на концесията.

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.4. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 
към съответните общи мрежи.

15.5. Не са налице специфични изисквания, 
свързани с националната сигурност и отбраната 
на страната. При промяна на това обстоятел-
ство страните по концесионния договор следва 
да сключат допълнително споразумение по 
реда на действащото законодателство.

16. Концесионерът се определя чрез от-
крита процедура. 

17. Изисквания, свързани с характера на 
концесията:

17.1. Участниците следва да докажат про-
фесионален опит в изпълнение на дейности 
с предмет – идентичен или сходен с този на 
концесията за услуги за морски плажове.

17.2. Участниците следва да докажат, че 
разполагат с необходимия човешки ресурс 
за извършване на услугите – предмет на 
концесията.

17.3. В концесионния договор следва да 
бъде включена клауза за преразглеждане, 
която да съдържа опция или възможност за 
изменение на стойността на концесията и/
или предложението за инвестиции, без да се 
променя предметът є.

18. Изисквания към професионалните или 
техническите способности и финансовото и 
икономическото състояние на участниците:

18.1. Всеки участник следва да прилага 
система за управление на качеството EN ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 
и ISO 13009:2015 с обхват за морски плажо-
ве, като в противен случай не се допуска до 
участие в процедурата.

18.2. Всеки участник следва да предостави 
доказателства за осигуряването или наличието 
и за произхода на средствата, необходими за 
изпълнение на предложената от него оферта.

19. Критериите за комплексна оценка на 
офертата и тяхната относителна тежест са:

19.1. Размер на ставката за роялти (годишно 
концесионно възнаграждение) – с относител-
на тежест 40 на сто.

19.2. Най-ниска предложена цена на един 
чадър и един шезлонг в зоната за платени 
плажни принадлежности за срока на конце-
сията – с относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции за орга-
низация на спортно-развлекателни дейности 
на морския плаж – с относителна тежест  
20 на сто.

20. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 73 175 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция, платима 
съгласно условията, посочени в документа-
цията за концесията. 

21. Процедурата за възлагане на концесията 
се организира от министъра на туризма и се 
провежда от комисия, назначена от минис-
тър-председателя.

22. Решението подлежи на обжалване 
относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“ по реда на глава шеста от 
Закона за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9872
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА № Н-18 
от 5 декември 2019 г.

за реда за регистрация на служебните мотор-
ни превозни средства на структура на НАТО  
и/или на изпращаща държава и на личните 
моторни превозни средства на военнослуже-
щите и членовете на цивилния компонент 
от съюзнически или чужди въоръжени сили, 
които са част от структура на НАТО, разполо-
жена на територията на Република България, 
както и на придружаващите ги зависими лица

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определя редът 
за регистрация на:

1. служебните моторни превозни средства 
(МПС) на структура на НАТО, разположена 
на територията на Република България, и 
служебните моторни превозни средства на 
изпращаща държава; 

2. личните МПС на военнослужещите и на 
членовете на цивилния компонент от съюз-
нически или чужди въоръжени сили, които 
са част от структура на НАТО, разположена 
на територията на Република България, как-
то и личните МПС на придружаващите ги 
зависими лица. 

Чл. 2. (1) По искане на съответната структу-
ра на НАТО или на изпращаща държава МПС 
по чл. 1, т. 1 могат да се регистрират по реда 
на глава втора или по реда на Наредба № I-45 
от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от 
движение и пускане в движение, временно 
отнемане, прекратяване и възстановяване 
на регистрацията на моторните превозни 
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда 
за предоставяне на данни за регистрираните 
пътни превозни средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.).

(2) Дължимите такси за служебните мотор-
ни превозни средства на структура на НАТО 
за извършване на заявена административна 
услуга по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. 
за регистриране, отчет, спиране от движение 
и пускане в движение, временно отнемане, 
прекратяване и възстановяване на регистраци-
ята на моторните превозни средства и ремар-
кета, теглени от тях, и реда за предоставяне 

на данни за регистрираните пътни превозни 
средства са за сметка на Министерството на 
отбраната (МО).

(3) Дължимите такси по ал. 2 се заплащат в 
момента на извършването на административ-
ната услуга в съответните структурните звена 
„Пътна полиция“ при Столичната дирекция 
на вътрешните работи (СДВР) или областните 
дирекции на МВР (ОДМВР). 

Г л а в а  в т о р а

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЛУЖЕБНО МПС НА 
СТРУКТУРА НА НАТО И/ИЛИ НА ИЗПРА-

ЩАЩА ДЪРЖАВА 

Раздел I
Първоначална регистрация

Чл. 3. Съвместното командване на силите 
(СКС) организира регистрацията и отчета на 
служебните МПС на структура на НАТО и 
на изпращаща държава.

Чл. 4. За всяко служебно МПС на структура 
на НАТО или на изпращаща държава, заявено 
за регистрация от началника/командира на 
съответната осигуряваща структура (военно 
формирование) от МО, Българската армия 
(БА) или структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната (СППМО), СКС 
издава свидетелство за регистрация.

Чл. 5. (1) На всяко служебно МПС, на струк-
тура на НАТО или на изпращаща държава, на 
което е издадено свидетелство за регистрация, 
се предоставя регистрационен номер. 

(2) На верижните бронирани машини, ве-
рижните специални и колесните бронирани 
машини, на които няма установено от про-
изводителя място за поставяне на табели с 
регистрационен номер, регистрационните им 
номера се изписват с боя върху техния корпус, 
а на останалите служебни МПС се поставят 
табели с регистрационен номер.

(3) Буквите и цифрите от табелите с регис-
трационен номер са черни на бял фон с из-
ключение на българския идентифициращ код.

(4) Табелите с регистрационен номер, 
част втора на свидетелството за регистрация 
и заверено копие на част първа на свиде-
телството за регистрация се предоставят от 
СКС за ползване на структурата (военното 
формирование) от МО, БА или СППМО, ко-
ято осигурява структурата на НАТО, срещу 
съответните счетоводни документи.

(5) Структурата (военното формирование) 
от МО, БА или СППМО предоставя табелите 
с регистрационен номер, част втора на свиде-
телството за регистрация и заверено копие на 
част първа на свидетелството за регистрация 
срещу отчетен документ (Стандартна форма 
на НАТО за заявяване, получаване и връщане, 
или фактуриране, форма ПД 302 от Счето-
воден документооборот в Министерството на 
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отбраната, Българската армия и структурите 
на пряко подчинение на министъра на отбра-
ната съгласно приложение № 1):

1. на структурата на НАТО за служебните 
МПС на структура на НАТО;

2. на съответния служител от изпращаща 
държава в структурата на НАТО за служебните 
МПС на изпращащата държава.

(6) Табелите с регистрационен номер и 
свидетелството за регистрация се връщат в 
осигуряващата структура (военното формиро-
вание) от МО, БА или СППМО от структурата 
на НАТО или от изпращащата държава след 
прекратяване използването на служебното 
МПС на територията на Република България 
срещу отчетен документ по ал. 5.

(7) Табелите с регистрационен номер и 
свидетелството за регистрация се връщат в 
СКС от осигуряващата структура (военното 
формирование) от МО, БА или СППМО срещу 
съответните счетоводни документи.

Чл. 6. При повреждане или изгубване на 
табела с регистрационен номер се извършва 
промяна на регистрацията и се предоставя 
табела с нов регистрационен номер от СКС 
въз основа на предложение от началника/
командира на съответната осигуряваща струк-
тура (военното формирование) от МО, БА 
или СППМО.

Чл. 7. (1) Служебни МПС на структури на 
НАТО или на изпращаща държава, които ще 
изпълняват служебни задължения на терито-
рията на Република България, се регистрират 
при заявка от тях.

(2) Командирът/началникът на съответната 
осигуряваща структура (военното формиро-
вание) от МО, БА или СППМО при необхо-
димост от регистрация на служебно МПС по 
ал. 1 или при настъпила промяна в данните 
за регистрацията им изпраща писмо, с което 
заявява регистрацията/промяна на регистра-
цията на МПС на представляваната от него 
структура на НАТО в СКС. 

(3) Към писмото по ал. 2 се прилагат:
1. протокол с всички данни, необходими за 

попълване на свидетелството за регистрация и 
информационния фонд с база данни за МПС, 
съгласно приложение № 2;

2. документите, доказващи произхода и 
собствеността на МПС (договор, данъчна 
фактура, копие на свидетелството за регис-
трация, издадено от изпращащата държава, 
или друг документ);

3. копие от валидна застраховка „Граж-
данска отговорност“ за служебни МПС на 
изпращащата държава. 

Чл. 8. (1) Моторните превозни средства 
се регистрират по идентификационен номер 
(VIN), тип, марка, модел и други данни, по-
сочени в удостоверението за съответствие (за 
одобряване на типа) или от производителя.

(2) При регистрация по ал. 1 СКС извърш-
ва необходимите документални проверки за:

1. идентификация на МПС;
2. достоверност на представените доку-

менти;
3. произход на МПС.
Чл. 9. Регистрираните по реда на тази 

глава служебни МПС трябва да са комплек-
тувани със:

1. аптечка;
2. пожарогасител – за автобусите и мотор-

ните превозни средства, превозващи гориво-
смазочни материали – по два броя;

3. светлоотразителен триъгълник и свет-
лоотразителна жилетка;

4. резервно колело (джанта с гума) за 
МПС с изключение на верижните бронирани 
и верижните специални машини.

Чл. 10. (1) На регистрираните служебни 
МПС се монтират табели с регистрационен 
номер – на бял фон изписани с черен цвят 
букви и цифри с размери, посочени в прило-
жение № 3.

(2) Регистрационният номер се състои от:
1. графично изображение на българския 

идентифициращ код „BG“, изписан с бели 
букви, и националното знаме на Република 
България на син фон;

2. буквен код с главни букви „ВА“;
3. пореден номер – шестцифрена комбина-

ция на цифрите от 0 до 9.
(3) Синята лента и символът „BG“ не се 

изписват с боя върху корпусите на верижните 
бронирани, верижните специални и колесните 
бронирани машини.

Чл. 11. (1) Табелите с регистрационен номер 
се монтират/изписват на местата, определени 
от производителя.

(2) При закрепването/изписването не трябва 
да се нарушават формата на табелата, целостта 
на графиката и символите на номера.

(3) Табелите с регистрационен номер се 
закрепват по начин, непозволяващ неправо-
мерното им демонтиране.

(4) На мотоциклетите, тракторите, елек-
трокарите, мотокарите и ремаркетата табела с 
регистрационен номер се поставя само отзад.

(5) При загубване или неправомерно от-
немане на табела с регистрационен номер тя 
се обявява за издирване, а служебното МПС 
се регистрира с нов регистрационен номер по 
реда на тази глава.

Чл. 12. (1) При регистрацията на служебно 
МПС по чл. 7, ал. 1 се извършва периодичен 
преглед за проверка на техническата изправ-
ност от комисии, назначени от съответните 
командири/началници на осигуряващата 
структура (военното формирование) от МО, 
БА или СППМО, на оборудван диагностичен 
пункт, на който се извършват периодични пре-
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гледи за проверка на техническата изправност 
на пътни превозни средства от Въоръжените 
сили на Република България.

(2) След установяване на техническата 
изправност на служебното МПС комисията 
изготвя Протокол за периодичен преглед за 
техническа изправност на МПС и Карта за 
допълнителен преглед на автобус (лек/товарен 
автомобил) за превоз на пътници съгласно 
приложение № 4.

(3) Техническите прегледи по ал. 1 се 
извършват един път в годината от комисии, 
назначени от съответните командири/на-
чалници. Автобус (лек/товарен автомобил) 
за превоз на пътници преминава технически 
преглед на всяко шестмесечие.

(4) Документите по ал. 1 се прилагат към 
формуляра на машината и служат за удосто-
веряване за преминат от служебното МПС 
технически преглед.

(5) Прегледът за проверка на техническата 
изправност обхваща комплектността и из-
правността на оборудването, частите, агре-
гатите, уредбите, механизмите, елементите и 
характеристиките на служебното МПС, които 
имат връзка с безопасността на движението, 
опазването на околната среда и изправност-
та на шумозаглушителните им устройства в 
съответствие с Методиката за извършване 
на периодичен преглед за проверка на техни-
ческата изправност на МПС, приложима за 
Въоръжените сили на Република България.

(6) Служебни МПС, превозващи опасни 
товари, подлежат на преглед за установяване 
годността на специалното им оборудване да 
превозват опасни товари всяка година.

Чл. 13. (1) При получаване на табели с 
регистрационен номер от СКС комисията по 
чл. 12 демонтира табелите с регистрационни 
номера от изпращащата държава и монтира 
табелите с регистрационни номера по чл. 10 
на определените места на служебното МПС.

(2) Демонтираните табели с регистрацион-
ни номера от изпращащата държава по ал. 1 
се съхраняват в осигуряващата структура 
(военното формирование) от МО, БА или 
СППМО до прекратяване на регистрацията 
на служебното МПС по реда на тази глава.

Чл. 14. Служебни МПС на изпращаща 
държава се застраховат със задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите за сметка на изпращаща 
държава, ако друго не е предвидено в меж-
дународен договор. 

Чл. 15. (1) Свидетелството за регистрация 
по чл. 4 е по образец съгласно приложение 
№ 5, състои се от две части и съдържа данни 
за служебното МПС, регистрационния номер 
и структурата на НАТО или изпращащата 
държава, чиято собственост или в чието 
управление е.

(2) Част първа на свидетелството за ре-
гистрация служи за идентифициране на слу-

жебното МПС. Тя съдържа и данни за типа 
на специалното оборудване и други данни и 
се съхранява в СКС. 

(3) Част втора на свидетелството за ре-
гистрация съдържа данни от част първа, 
необходими при контрол на пътя, и се носи 
винаги от водача на служебното МПС за иден-
тифицирането му при движение по пътищата.

Раздел II
Промени в регистрацията

Чл. 16. (1) Промяната на регистрацията 
се състои в подмяна на свидетелството за 
регистрация, промяна на регистрационния 
номер или и на двете заедно.

(2) Промяна в регистрацията се извършва 
от СКС при настъпване на изменения в дан-
ните за служебното МПС или при изгубване, 
кражба или унищожаване на свидетелството 
за регистрация и/или табелите с регистраци-
онни номера.

Чл. 17. (1) За промяна на регистрацията 
при настъпване на изменения в данните за 
служебното МПС командирът/началникът на 
осигуряващата структура (военното форми-
рование) от МО, БА или СППМО предоста-
вя писмено заявление до СКС със следните 
документи: 

1. писмо с искане за промяна на регис-
трацията;

2. копие на документа за промяна на неговия 
собственик и протокол по чл. 7, ал. 3, т. 1;

3. част втора на свидетелството за регис-
трация и завереното копие на част първа на 
свидетелството за регистрация на служеб-
ното МПС.

(2) При изгубване, кражба или унищожа-
ване на свидетелството за регистрация или 
табелите с регистрационни номера коман-
дирът/началникът на осигуряващата струк-
тура (военното формирование) от МО, БА 
или СППМО уведомява органите на служба 
„Военна полиция“ за предприемане на необ-
ходимите действия.

(3) След подаване на писмено заявление от 
осигуряващата структура (военното форми-
рование) от МО, БА или СППМО до СКС и 
представяне на документ от служба „Военна 
полиция“, че табелите с регистрационни но-
мера и/или свидетелството за регистрация на 
служебното МПС са обявени за невалидни, 
се издава ново свидетелство за регистрация 
и/или се предоставят нови табели с регис-
трационни номера.

Раздел III
Прекратяване на регистрацията

Чл. 18. Регистрацията на служебно МПС 
на структура на НАТО или на изпращаща 
държава се прекратява по искане на структура 
на НАТО или на изпращаща държава.
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Чл. 19. (1) За прекратяване на регистраци-
ята командирът/началникът на осигуряващата 
структура (военното формирование) от МО, 
БА или СППМО изпраща в СКС следните 
документи:

1. писмо от командира/началника на осигу-
ряващата структура (военното формирование) 
от МО, БА или СППМО;

2. копие на отчетния документ за бракуване 
на МПС или предаването му извън структурата 
на НАТО или изпращащата държава;

3. част втора на свидетелството за регис-
трация и завереното копие на част първа на 
свидетелството за регистрация на служебното 
МПС. 

(2) Табелите с регистрационните номера се 
връщат в СКС срещу съответните счетоводни 
документи.

(3) При прекратяване на регистрацията 
номерата за регистрация, изписани с боя върху 
корпуса на служебното МПС, се заличават.

Раздел IV
Отчет на служебни моторни превозни сред-
ства на структура на НАТО и на изпращаща 

държава

Чл. 20. (1) Регистрираните служебни МПС 
на структура на НАТО и на изпращаща дър-
жава се завеждат на отчет в електронната 
база данни за Въоръжените сили на Република 
България от СКС. 

(2) За заведените на отчет МПС по ал. 1 
СКС води следната информация:

1. тип, марка и/или модел;
2. регистрационен номер;
3. номер на шаси (корпус);
4. номер на двигател;
5. година на производство;
6. наименование, номер и дата на документа 

за придобиване на МПС;
7. структура на НАТО или изпращаща 

държава, чиято собственост е МПС;
8. брой на местата за сядане плюс мястото 

на водача;
9. собствена маса на моторното превозно 

средство;
10. допустима обща маса без и със ремарке;
11. заводски или фабричен номер.
(3) Съвместното командване на силите 

ежемесечно представя в дирекция „Логисти-
ка“ – МО, в електронен вид пълна информация 
за регистрираните служебни МПС на струк-
тури на НАТО или на изпращаща държава.

(4) Съвместното командване на силите на  
6 месеца представя в служба „Военна полиция“ 
в електронен вид информация за регистрира-
ните служебни МПС на структури на НАТО 
или на изпращаща държава. 

Чл. 21. Всички документи, които съдържат 
данни за регистрация, промени в нея или пре-
кратяване регистрацията на регистрираните 
по тази глава МПС, се съхраняват за срок от 
10 години в СКС.

Г л а в а  т р е т а

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ МОТОРНИ 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ 
НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ 
НА ЦИВИЛНИЯ КОМПОНЕНТ ОТ СЪЮЗ-
НИЧЕСКИ ИЛИ ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ 
СИЛИ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ СТРУКТУРА НА 
НАТО, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯ ТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И 
НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГИ ЗАВИСИМИ 

ЛИЦА

Чл. 22. (1) Регистрацията на личните 
МПС, собственост на военнослужещи и 
членове на цивилния компонент от съюзни-
чески или чужди въоръжени сили, които са 
част от структура на НАТО, разположена на 
територията на Република България, както 
и на техни зависими лица, се извършва по 
реда на глава втора от Наредба № I-45 от 
2000 г. за регистриране, отчет, спиране от 
движение и пускане в движение, временно 
отнемане, прекратяване и възстановяване 
на регистрацията на моторните превозни 
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда 
за предоставяне на данни за регистрираните 
пътни превозни средства.

(2) Моторните превозни средства по ал. 1 
се представят за регистриране от структурните 
звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР 
по адреса на пребиваване на собственика в 
Република България. 

(3) Регистрацията на МПС по ал. 1 се 
извършва при представяне на национален 
документ за задгранично пътуване и карта 
на служител в структура на НАТО или на 
зависимо лице по чл. 14, ал. 6 от Закона за 
българските лични документи. 

(4) Всяка промяна в данните за регистри-
раното лично МПС или за собственика се 
заявява за регистрация пред съответните 
звена по ал. 2 в срок до един месец от на-
стъпването є.

(5) За дейностите по регистрацията и про-
мяната на регистрацията на личното МПС се 
заплащат такси, които се събират в системата 
на МВР по Закона за държавните такси. 

Чл. 23. (1) Моторните превозни средства по 
чл. 22 се регистрират по идентификационен 
номер (VIN), тип, марка, модел и други данни, 
посочени в сертификата за съответствие (за 
одобряване на типа на ПС), издаден от произ-
водителя, или удостоверение за индивидуално 
одобряване, ако отговарят на изискванията на 
Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и 
Българския държавен стандарт.

(2) Преглед за техническа изправност на 
превозните средства и тяхното комплектуване 
се извършва по реда на глава четвърта от 
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, 
отчет, спиране от движение и пускане в дви-
жение, временно отнемане, прекратяване и 
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възстановяване на регистрацията на мотор-
ните превозни средства и ремаркета, теглени 
от тях, и реда за предоставяне на данни за 
регистрираните пътни превозни средства. 

(3) При регистрация съответните звена 
по чл. 22, ал. 2 извършват необходимите 
проверки за:

1. идентификация на превозното средство;
2. достоверността на представените доку-

менти и данните на собственика;
3. произхода на превозното средство;
4. техническата изправност на превозното 

средство и неговото комплектуване.
Чл. 24. (1) Всяко регистрирано МПС по 

чл. 22, ал. 1 се обозначава със стандартни 
табели с регистрационен номер в съответствие 
с БДС 15980, БДС ISO 7591 и Регламент (ЕО) 
№ 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. от-
носно признаването във вътрешния трафик на 
Общността на отличителния знак на държава-
та членка, в която са регистрирани моторни 
превозни средства и техните ремаркета (ОВ, 
L 299 от 1998 г.).

(2) Табелите с регистрационен номер се 
предоставят на собствениците за ползване 
срещу заплащане на стойността им и такса, 
която се събира в системата на МВР по Закона 
за държавните такси.

(3) Табелите с регистрационен номер се 
закрепват отпред и отзад (или само отзад) 
перпендикулярно на средното надлъжно се-
чение на превозното средство, а когато това 
е невъзможно – в лявата част, така че да се 
осигури тяхната видимост и осветеност нощ-
но време. При закрепването не трябва да се 
нарушава формата на табелата, целостта на 
графиката и символите на номера. 

(4) При загубване или открадване на 
табела(и) с регистрационен номер тя (те) се 
обявява(т) за издирване, а превозното средство 
се регистрира с нов регистрационен номер по 
установения ред.

(5) При повреждане на табелите се допус-
ка изработването на нови табели със същия 
регистрационен номер.

(6) Върнатите или подменените поради 
повреда табели с регистрационен номер при 
необходимост се изработват и използват пов-
торно за регистрация в срок до 30 дни след 
освобождаването им. 

(7) По реда на Наредба № I-45 от 2000 г. за 
регистриране, отчет, спиране от движение и 
пускане в движение, временно отнемане, пре-
кратяване и възстановяване на регистрацията 
на моторните превозни средства и ремаркета, 
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни 
за регистрираните пътни превозни средства 
се извършват и отчетът, спирането от дви-
жение и пускането в движение, временното 
отнемане, прекратяването и възстановяването 
на регистрацията на личните моторни пре-
возни средства. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба: 
1. „Служебни моторни превозни средства 

на структури на НАТО и/или изпращаща 
държава“ са: сухопътни самоходни огневи 
средства; верижни и колесни влекачи; автомо-
били с общо и специално назначение; всички 
колесни и верижни базови машини, на които 
е монтирана бойна и спомагателна техника 
на видовете войски; мотоциклети, трактори; 
самоходните машини, които са собственост 
или са в управление на структури на НАТО 
и/или изпращаща държава. 

2. „Лично моторно превозно средство на 
военнослужещи и членове на цивилния ком-
понент, които са част от структура на НАТО, 
и на техните зависими лица“ са моторните 
превозни средства, които са собственост на 
военнослужещи и членове на цивилния ком-
понент, които са част от структура на НАТО, 
и на техните зависими лица. 

3. „Изпращаща държава“ е държава, чиито 
военнослужещи или членове на цивилния 
компонент на въоръжените сили са част от 
структура на НАТО, разположена на терито-
рията на Република България 

§ 2. По реда на тази наредба се регис-
трират и служебните и личните ремаркета и 
полуремаркета.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 3. До създаването на технически и ор-
ганизационни условия за издаване на карта 
на служител в структура на НАТО или на 
зависимо лице по чл. 14, ал. 6 от Закона за 
българските лични документи регистрацията 
по чл. 22 се извършва при представяне на на-
ционален документ за задгранично пътуване 
и документ, удостоверяващ качеството на 
служител в структура на НАТО или на зави-
симо лице, издаван от командира/началника 
на осигуряващата структура (военно форми-
рование) от Министерството на отбраната, 
Българската армия или структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната. 

§ 4. Тази наредба се издава на основание 
чл. 43, ал. 2 от Закона за преминаването през 
и пребиваването на територията на Репуб-
лика България на съюзнически и на чужди 
въоръжени сили.

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър на отбраната: 
Красимир Каракачанов

Министър на вътрешните работи:  
Младен Маринов
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Стандартна форма на НАТО за заявяване, 
получаване и връщане или фактуриране, фор-
ма ПД 302 от Счетоводен документооборот в 
Министерството на отбраната, Българската 
армия и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната, обявен със За-
повед на министъра на отбраната № ОХ-137 
от 6.03.2012 г.

Документът (стандартната форма на НАТО 
/НАТО СФ/) е указан в стандартизационния 
документ на НАТО STANAG 2034 ed.7 (Анекс 
А) и с него се заявява, документира и факту-
рира осигуряването на стоки и извършването 
на услуги между страните от НАТО при спаз-
ване на стандартните процедури на НАТО за 
взаимно логистично подпомагане.

НАТО СФ се публикува (изработва) в 
страните от НАТО на английски и френски 
език (и ако е необходимо – и на националния 
език) в 5 копия с различно оцветяване.

НАТО СФ се изготвя (попълва) от „Зая-
вяващото военно формирование“ на страна-
та заявител, освен в случаите на спешност 
(неотложна нужда), когато документът може 
да се изготви и от „Осигуряващото военно 
формирование“ на осигуряващата страна от 
НАТО.

Подписване на НАТО СФ: С подписването 
на НАТО СФ от страна на „Осигуряващото 
военно формирование“ и „Осигуреното военно 
формирование“ се потвърждават пълнотата и 
коректността на информацията, съдържаща 
се в нея.

Движение на документа
1. „Заявяващото военно формирование“ на 

страната заявител попълва в раздел А поле-
тата от 1 до 5, оставя при себе си копие № 5 
и изпраща заявката (копия № от 1 до 4) до 
„Осигуряващо военно формирование“, отори-
зирано да извършва логистично осигуряване 
от името на осигуряващата страна. 

2. „Осигуряващо военно формирование“ 
попълва: в раздел А полетата от 16 до 19 и в 
раздел С полетата 25, 27, 28, 29 и 30. Оставя 
при себе си копие № 4, а копия № 1, 2 и 3 
изпраща на „Заявяващото военно формиро-
вание“, като се указва мястото за доставка на 
стоките или услугите. Трите копия трябва да 
се представят на указаното място при доста-
вяне на стоките или услугите. 

3. След получаване на стоките или из-
вършване на услугите упълномощеното лице 
на „Осигуреното (заявяващото) военно фор-
мирование“ попълва в раздел В поле 20 и 
задържа копие № 3, а копия № 1 и 2 се връщат 
на „Осигуряващото военно формирование“.

4. При договорен начин за „възстановяване 
на разходите чрез заплащане по стойност“ 
(Reimbursement) „Осигуряващото военно фор-
мирование“ изпраща копие № 1 с напълно 
попълнен раздел С на отдел „Финанси“ от 
структурата, в чието подчинение е, с цел от-
правяне на искане до заявяващата страна за 
превод на финансовите средства по банкова 
сметка.

Приложение № 2 
към чл. 7, ал. 3, т. 1

УТВЪРЖДАВАМ: 
Командир/началник на __________________
 (структура)
___________________________________________

(звание, подпис, име и фамилия) 

___.___.20__г. 

П Р О Т О К О Л
Днес, ________ . ____. 20___ г., на основание чл. 7, ал. 2 от Наредбата за реда за регистрация 

на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща дър-
жава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния 
компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, 
разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги зависими 
лица, комисия в състав: 
Председател:__________________________________________________________________________ , и членове: 
1. _________________________________________________________________________________________________ ,
2. _________________________________________________________________________________________________ ,
3. _________________________________________________________________________________________________ ,
извърши оглед на пътно превозно средство, подлежащо на регистрация, и констатира следното:
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№ 
по 
ред

VIN № 
(№ на 
рама, 

корпус)

Тип Мар-
ка

Мо-
дел

Брой 
места

Собстве-
на маса, 
празен, 

кг

Максимал-
но допус-
тима маса 
с товар, 

кг

Цвят Фор-
миро-
вание/ 
струк-
тура

№ на 
доку-

мент за 
придо-
биване

Годи-
на на 
про-

извод-
ство

Номер 
на дви-
гател

Вид на 
специ-
алното 
оборуд-
ване

 Комисия:
 Председател: ______________________________
  (звание, подпис, име и фамилия)
 Членове:
 1. ____________________________________________
  (звание, подпис, име и фамилия)
 2. ____________________________________________
  (звание, подпис, име и фамилия)
 3. ____________________________________________
  (звание, подпис, име и фамилия)

Приложение № 3 
към чл. 10, ал. 1 

Размери на табелите, буквите и цифрите на регистрационните номера

Фиг. 1. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационните 
табели за всички ППС без ремаркета, трактори и мотоциклети.

Фиг. 2. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационните 
табели за всички ремаркета, трактори и машини, на които конструктивно не е възможно по-
ставянето на табелата от фиг. 1.
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Фиг. 3. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационните 
табели за всички мотоциклети.

  18

Фиг. 4. Разположение и размери на синята лента, националното знаме и кода „BG“ върху 
регистрационните табели на всички ППС без ремаркета, трактори и мотоциклети.

Фиг. 5. Разположение и размери на синята лента, националното знаме и кода „BG“ върху ре-
гистрационните табели на ремаркета, трактори и ППС, на които конструктивно не е възможно 
поставянето на табелата от фиг. 1.
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  19

Фиг. 6. Размери на буквите А и В на всички регистрационни табели без тези на мотоциклети.

  20

Фиг. 7. Размери на цифрите на всички регистрационни табели без тези на мотоциклети.

Фиг. 8. Размери на буквите А и В на регистрационните табели на мотоциклети.
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Фиг. 9. Размери на цифрите на регистрационните табели на мотоциклети.

Приложение № 4 
към чл. 12, ал. 2 

ПРОТОКОЛ ЗА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА МПС

№ .............. 

Рег. № ...........................................................................................

Идент. № (VIN, рама, корпус) ..................................................................

Двигател № ..................................................................................

Вид МПС...........................................................

Марка, модел ..................................................................................

Цвят ..................................................................................

Тип двиг. ..................................................................................

Застраховка ГО (№, дата) .........................................................

Документ на МПС за превоз опасни товари (сер. №) ......................................

Собственик .........................................................

 (формирование)

I. Идентификация на МПС *Съотвeт.

I.1. Табели с регистрационен номер ДА НЕ

I.2. Идент. № (VIN, рама, корпус), номер двигател ДА НЕ

II. Преглед за проверка на техническа изправност   

1. Външен вид   

1.1. Кабина, купе, рама, надстройка ДА НЕ

1.1.1. Странична защита ДА НЕ

1.1.2. Задна защита ДА НЕ

1.2. Брави и ключалки на вратите ДА НЕ

1.3. Капаци, шпригли и колони ДА НЕ

1.4. Обзорни стъкла ДА НЕ

1.5. Огледала за гледане назад и устройство за непряко виждане ДА НЕ

1.6. Стъклочистачки и устройство за измиване ДА НЕ

1.7. Седалки ДА НЕ
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1.8. Автоматично отваряне на вратите ДА НЕ

2. Осветяване и светлинна сигнализация   

2.1. Фарове – къси и дълги светлини ДА НЕ

2.2. Фарове против мъгла (предни, задни) ДА НЕ

2.3. Габаритни и стоп светлини ДА НЕ

2.4. Пътепоказатели, аварийни светл. индикатори ДА НЕ

2.5. Фарове за заден ход ДА НЕ

2.6. Осветл. регистр. №, ел. връзки на ремарке ДА НЕ

3. Спирачни уредби   

3.1. Елементи на спирачните уредби ДА НЕ

3.2. Спирачна ефективност ДА НЕ

4. Кормилна уредба   

4.1. Кормилно колело ДА НЕ

4.2. Кормилна колона и кормилен механизъм ДА НЕ

4.3. Кормилно задвижване ДА НЕ

4.4. Хлабини в кормилното задвижване ДА НЕ

4.5. Усилие при въртене на корм. задвижване ДА НЕ

4.6. Корм. кутия и усилвател на корм. уредба ДА НЕ

5. Окачване, колела и гуми   

5.1. Носачи и реактивни щанги ДА НЕ

5.2. Джанти и закрепване на колелата ДА НЕ

5.3. Амортисьори, ресьори, пружини, възглавници ДА НЕ

5.4. Гуми ДА НЕ

5.5. Карданно предаване ДА НЕ

5.6. Шарнирни връзки ДА НЕ

6. Вредни емисии на отработени газове   

6.1. Изпускателна уредба и система за обезшумяване ДА НЕ

6.2. Ламбда ДА НЕ

6.3. Димност на отработените газове ДА НЕ

7. Други   

7.1. Теглително у-во на ремарке (полуремарке) ДА НЕ

7.2. Прикачно устройство ДА НЕ

7.3. Резервоари за гориво ДА НЕ

7.4. Километропоказател и скоростомер ДА НЕ

7.5. Тахограф ДА НЕ

7.6. Ограничител на скоростта ДА НЕ

7.7. Отоплителна и вентилационна система ДА НЕ

7.8. Звуков сигнал ДА НЕ

7.9. Калобрани, светлоотражатели, задни табели ДА НЕ

7.10. Аптечка и пожарогасител ДА НЕ

7.11. Предупредителен триъгълник ДА НЕ

7.12. Обезопасителни колани ДА НЕ

7.13. Автобус (л.а./т.а.) за превоз на пътници ДА НЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

МПС е ИЗПРАВНО НЕИЗПРАВНО

                      (вярното се избира)
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СЛЕДВАЩ ПРЕГЛЕД ..........................................

Дата: ..................................................... г.

Град (село): ...................................................

Начало на прегледа: ..............................................................

Край на прегледа: ..................................................................

(час, мин.)

Председател: .......................................................

Комисия: 1. ........................................................

2. ................................................................

(име, фамилия, подпис)

Лице, представило МПС на преглед: ........................

(име, фамилия, л.к., № св. за упр. на МПС, подпис)

Карта за допълнителен преглед на автобус (лек/товарен автомобил) за превоз на пътници

към Протокол за периодичен преглед за техническа изправност № ......................./................... г.

 

I. Идентификация на формированието:

1. Формирование: .....................................................................................................................................

2. Застраховка „Злополука“ (за превози на територията на Република България):

Застрахователна полица № ........................................, валидна до ...................../.................. г.

II. Идентификация на автомобила:

1. Регистрационен номер   2. Марка, модел ..........................................................

3. Идентификационен номер (рама, корпус): 

4. Дата на първа рег-я ...............................................................................................................

III. Съответствие с изискванията към надстройката на МПС

1. Пътниковместимост (брой места): за сядане/място на водача  / ДА НЕ

2. Брой на вратите  ДА НЕ

3. Размери и разстояния на седалките  ДА НЕ

4. Състояние на седалките – тапицерия здрава и чиста  ДА НЕ

5. Максимално разстояние от пътното платно до първото стъпало m ДА НЕ

6. Осигурен против хлъзгане под  ДА НЕ

7. Изправност на съчленението  ДА НЕ

8. Височина на салона по дължина m ДА НЕ

9. Широчина на прохода по дължина на автобуса m ДА НЕ

10. Изправност на люковете за проветрение  ДА НЕ

11. Наличие на тръбна арматура, ръкохватки, дръжки на седалките  ДА НЕ

12. Наличие на предпазна арматура пред седалките  ДА НЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ НА КОМИСИЯТА: ..............................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
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Приложение № 5 
към чл. 15, ал. 1 

ЧАСТ I (лицева страна)

СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Серия ......... № ...............
A Регистрационен № 
E Рама № 
D 1. Марка 

2. Модел 
3. Тип 

S Брой места + мястото на водача 
G Маса 
F Обща маса 
R Цвят 
B Дата на регистрация 
Дата на промяна 
C Формирование/структура, на което се числи 
I Дата 

Длъжностно лице, сверило данните при първоначална регистрация на МПС 
____________________________________________________________________________________________________________

(звание, име, презиме, фамилия, дата, подпис)

ЧАСТ I (обратна страна)
1. Формирование/структура, на което се числи машината 

№ по ред Формирование/структура № на документа за зачисляване

2. Други данни 
№ по ред Описание

ЧАСТ II (лицева страна)

Република България Republic of Bulgaria 
Министерство Ministry of
на отбраната  Defence
Българска армия  Bulgarian Army

BG
СВИДЕТЕЛСТВО

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
REGISTRATION CERTIFICATE

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Серия ......... № ...............

ЧАСТ II (обратна страна)

A Регистрационен №  Защитен
 знак
E Рама №
D 1. Марка
2. Модел
3. Тип
S Брой места + мястото на водача
G Маса
F Обща маса
R Цвят
B Дата на регистрация
Дата на промяна
C Формирование/структура, на което се числи
I Дата

Подпис (печат)
9552
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен 
регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и 
доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г., бр. 81 
и 103 от 2016 г., бр. 21 от 2017 г., бр. 37 от 

2018 г. и бр. 42 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 2, т. 2 след думите „подадена ин-
формация“ се поставя запетая и се добавя 
„както и мерки за създаване и поддържане 
на специален регистър по чл. 19а, ал. 2“.

2. В ал. 3 навсякъде думата „шест“ се 
заменя с „три“. 

3. В ал. 4, т. 2 след думите „контролът над 
тях“ се поставя запетая и се добавя „както и 
мерки за създаване и поддържане на специ-
ален регистър по чл. 19а, ал. 2“.

§ 2. В чл. 16, aл. 1, т. 3 думите „личния им 
номер или други данни за самоличност“ се 
заменят с „личен номер (ЛН), личен номер на 
чужденец (ЛНЧ) или други данни от документ 
за самоличност, гражданство и държава на 
пребиваване“.

§ 3. В чл. 19а се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Институциите и органите по чл. 4 

създават и поддържат специален регистър, в 
който регистрират данните за извършените 
проверки в Централния кредитен регистър, 
като записите в него се съхраняват 5 години 
от датата на направената проверка по ал. 1.“

§ 4. В чл. 25, ал. 3 се създава изречение 
второ: „Те своевременно привеждат тези 
правила в съответствие с промени в норма-
тивната уредба за дейността на Централния 
кредитен регистър.“

§ 5. В приложението към чл. 29, в т. 2 след 
думата „хардуер“ се поставя запетая, а думите 
„и административни разходи“ се заменят с 
„административни и други разходи, свързани 
с дейността“. 

Заключителна разпоредба
§ 6. Тази наредба се издава на основание 

чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институ-
ции, приета е с Решение № 425 от 12.12.2019 г. 
на Управителния съвет на Българската народна 
банка и влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Управител:  
Димитър Радев

9851

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите 
сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; 
изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14 и 49 от 
2017 г., бр. 37 от 2018 г. и бр. 42 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 2 т. 1 се изменя така: 
„1. централизирана информация за водените 

от банки, платежни институции и дружества за 
електронни пари сметки, номерата на сметки, 
титулярите на сметки и упълномощените да 
се разпореждат със сметките лица, действи-
телните собственици на титулярите на сметки, 
данни за наличие на запори по сметки, както 
и за лицата, наематели на сейфове в банки и 
упълномощените от тях лица;“.

§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. В регистъра информация подават 

банките и клоновете на чуждестранни бан-
ки, извършващи дейност на територията на 
страната („банките“), платежните институции 
и дружествата за електронни пари с издаден 
лиценз от БНБ, когато водят платежни сметки, 
както и БНБ.“

§ 3. В заглавието на глава втора се зали-
чават думите „от банките“. 

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1: 
а) думата „Банките“ се заменя с „Ин-

ституциите по чл. 3“ и се заличава думата 
„банковите“ пред „сметки“;

б) в т. 3 след думите „номер на сметка“ 
се добавя „/международен номер на банкова 
сметка (IBAN)“;

в) в т. 9 след думата „запор“ се добавя „по 
сметка“.

2. В ал. 2: 
а) думата „Банките“ се заменя с „Ин-

ституциите по чл. 3“ и се заличава думата 
„банковите“ пред „сметки“;

б) в т. 3 след думите „номер на сметка“ 
се добавя „/международен номер на банкова 
сметка (IBAN)“;

в) в т. 9 след думата „запор“ се добавя „по 
сметка“;

г) създава се т. 10:
„10. действителен собственик (име и иден-

тификационен код, гражданство, държава на 
пребиваване, друга допълнителна информация 
за идентификация на лицето).“

§ 5. В чл. 6, т. 3 след думата „самоличност“ 
накрая се поставя запетая и се добавя „граж-
данство и държава на пребиваване“.

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Платежните институции и дружествата 

за електронни пари, които водят платежни 
сметки, подават ежеседмично информация 
в регистъра за откриване на нови платежни 
сметки, закриване на платежни сметки или 
промяна във вече подадени данни по чл. 4.“

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думата „Банките“ се заменя с 
„Институциите по чл. 3“.

2. В ал. 2 след думите „по реда на чл. 4 и 
5“ се добавя „и от платежните институции и 
дружествата за електронни пари по реда на 
чл. 4“ и накрая се поставя запетая.

§ 8. В чл. 10 се създава ал. 4:
„(4) Платежна институция или дружество 

за електронни пари подава информация към 
регистъра по реда на тази наредба до датата 
на отнемане или обезсилване на издадения 
лиценз на платежната институция или дру-
жеството за електронни пари.“

§ 9. В чл. 12, ал. 1 след думата „сметка“ 
се добавя „или платежна сметка“.

§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 – 4 думата „банката“ се заменя 
с „институцията по чл. 3“. 

2. В ал. 5 думата „банките“ се заменя с 
„институциите по чл. 3“.

§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2: 
а) думата „банка“ се заменя с „институция 

по чл. 3“; 
б) думата „преустановява“ се заменя с 

„може да преустанови“;
в) заличава се думата „банковите“ пред 

„сметки“.
2. В ал. 4 думата „банка“ се заменя с „ин-

ституция по чл. 3“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Органите и институциите по чл. 56а, 

ал. 3 от ЗКИ създават и поддържат специален 
регистър, в който регистрират данните за из-
вършените проверки в Регистъра на банковите 
сметки и сейфове, като записите в него се 
съхраняват 5 години от датата на направената 
проверка по чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ.“

§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „За справки по 

тази наредба БНБ събира следните такси:“ се 
заменят с „Българската народна банка събира 
такси по тази наредба:“;

б) в т. 1 числото „0,90“ се заменя с чис-
лото „1,20“;

в) в т. 2 числото „0,90“ се заменя с числото 
„1,20“, а числото „0,45“ се заменя с числото 
„0,60“;

г) в т. 3 числото „2,70“ се заменя с числото 
„3,60“;

д) в т. 6 числото „1,35“ се заменя с чис-
лото „1,80“;

е) създава се т. 9:
„9. за възстановяване на достъпа до регис-

търа – 200 лв.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: 

„Стойността на фактура се заплаща в срок 
до 15 дни от датата на издаването є.“

§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „от ЗКИ“ 

се добавя „и институциите по чл. 3“;
б) в т. 3 след думата „проверки“ се поставя 

запетая и се добавя „данни за които се регис-
трират в специалния регистър по чл. 15, ал. 5“.

2. В ал. 2 думата „банките“ се заменя с 
„институциите по чл. 3“.

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Органите и институциите по чл. 56а, 

ал. 3 от ЗКИ и институциите по чл. 3 пре-
доставят измененията и допълненията на 
правилата по ал. 1, т. 3 и по ал. 2 в 10-дне-
вен срок от датата на тяхното приемане. 
Те своевременно привеждат тези правила 
в съответствие с промени в нормативната 
уредба за дейността на Регистъра на банко-
вите сметки и сейфове.“

4. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съот-
ветно ал. 4, 5, 6 и 7.

5. Досегашната ал. 7 става съответно ал. 8 
и се изменя така:

„(8) Българската народна банка преустано-
вява достъпа на потребителите от органи и 
институции, които не са заплатили фактура в 
срока по чл. 16, ал. 3, до заплащане на дъл-
жимата сума и на такса за възстановяване на 
достъпа до регистъра по чл. 16, ал. 1, т. 9.“

§ 14. В допълнителната разпоредба се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „банкова“ се заличава.
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. „Платежна сметка“ е сметка, водена 

на името на един или повече ползватели на 
платежни услуги, използвана за изпълнението 
на платежни операции.

5. „Действителен собственик“ е физическо 
лице или физически лица по смисъла на § 2 
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от допълнителните разпоредби на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари.“

§ 15. В приложението към чл. 17 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 след думата „административни“ се 
поставя запетая и се добавя „и други“, а след 
думата „разходи“ накрая се поставя запетая 
и се добавя „свързани с дейността“.

2. В т. 3 след думите „електронен път“ се 
добавя „за едно лице и за група лица от 1 до 
400 в един файл XML формат“.

3. В т. 7 думата „четирикратния“ се заменя 
с „трикратния“.

Заключителна разпоредба
§ 16. Тази наредба се издава на основа-

ние чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните 
институции, приета е с Решение № 424 от 
12.12.2019 г. на Управителния съвет на Бъл-
гарската народна банка и влиза в сила от  
10 септември 2020 г., с изключение на § 11, 
т. 1, буква „б“ и т. 3, § 12, § 13, т. 1, буква „б“, 
т. 3, 4 и 5 и § 15, които влизат в сила от  
1 януари 2020 г. 

Управител:  
Димитър Радев

9852
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТEРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-75 
от 11 декември 2019 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с 
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институ-
циите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование, по мотивирано предложение от 
кмета на община „Марица“ след Решение № 411 
по протокол № 14 от 12.09.2019 г. на Общинския 
съвет – „Марица“, становище от Регионално-
то управление на образованието – Пловдив, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на 
министъра на образованието и науката, поради 
необходимостта учениците след Х клас от с. Ка-
лековец, с. Крислово и с. Динк да продължат 

професионалното си обучение и образование във 
втори гимназиален етап за учебната 2020/2021 г. 
преобразувам Обединено училище „Св. св. Кирил 
и Методий“ – с. Калековец, в Средно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Калековец, община 
„Марица“, област Пловдив.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 от КТ.

2. Учениците от Обединено училище „Св. св. 
Кирил и Методий“ – с. Калековец, да продължат 
образованието си в преобразуваното Средно учи-
лище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Калековец, 
община „Марица“, област Пловдив.

3. Задължителната документация на Обединено 
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Калеко-
вец, да се съхранява в преобразуваното Средно 
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Калеко-
вец, община „Марица“, област Пловдив.

4. Финансиращ орган: Община „Марица“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 

срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
Кр. Вълчев

9542

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД № РД-05-840 
от 3 декември 2019 г.

На основание чл. 9, т. 9 и чл. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката нареждам:
I. Утвърждавам измененията в Номенклатурата на промишлената продукция, утвърдена със Заповед 

№ РД-05-926 от 1.11.2016 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г.; изм., бр. 101 от 2017 г.), 
както следва:

ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г. В НОМЕНКЛАТУРАТА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРОДУКЦИЯ

Код по 
ПРОДПРОМ – 

2019
Наименование на позицията

Изме-
рителна 
единица

07.10.10.00 D Железни руди и техните концентрати, без пържените железни пирити 
(пиритна пепел)

кг

07.10.10.10 N Неагломерирани железни руди и техните концентрати, без пържените же-
лезни пирити (пиритна пепел)

кг

07.10.10.20 N Агломерирани железни руди и техните концентрати, без пържените железни 
пирити (пиритна пепел)

кг

07.29.14.00 D Руди на благородни метали и техните концентрати кг

07.29.14.10 N Сребърни руди и техните концентрати кг

07.29.14.20 N Други руди на благородни метали и техните концентрати, н.д. кг

07.29.15.00 D Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати кг

07.29.15.10 N Оловни руди и техните концентрати кг

07.29.15.20 N Цинкови руди и техните концентрати кг

07.29.15.30 N Калаени руди и техните концентрати кг

07.29.19.00 D Други руди на цветни метали и техните концентрати кг

07.29.19.05 N Кобалтови руди и техните концентрати кг

07.29.19.10 N Хромови руди и техните концентрати кг



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  149   

Код по 
ПРОДПРОМ – 

2019
Наименование на позицията

Изме-
рителна 
единица

07.29.19.15 N Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащи-
те манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или 
повече манган, изчислен върху сух продукт

кг

07.29.19.20 N Волфрамови руди и техните концентрати кг

07.29.19.25 N Молибденови руди и техните концентрати, пържени кг

07.29.19.26 N Молибденови руди и техните концентрати, други кг

07.29.19.30 N Титаниеви руди и техните концентрати кг

07.29.19.35 N Циркониеви руди и техните концентрати кг

07.29.19.40 N Ниобиеви, танталови или ванадиеви руди и техните концентрати кг

07.29.19.45 N Антимонови руди и техните концентрати кг

07.29.19.90 N Други руди на цветни метали и техните концентрати кг

08.11.12.20 N Кварцити, необработени, грубо дялани или само нарязани с трион или по 
друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

кг

08.11.12.60 N Други строителни и декоративни скални материали, необработени, грубо 
дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на 
плочи с квадратна или правоъгълна форма

кг

08.11.12.90 D Кварцити: порфир, базалт, сиенит, лава, гнайс, трахит, диабаз, диорит, фо-
нолит, липарит, габро, лабрадорит и перидотити; строителни и декоративни 
варовици с привидна плътност < 2,5 и други строителни и декоративни 
скални материали (без гранит и пясъчник), необработени, грубо дялани 
или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с 
квадратна или правоъгълна форма

кг

08.12.12.30 D Трошен камък (доломит и варовик, без варовик за производство на вар) 
или друг трошен камък (баласт), използван като добавъчен материал за 
бетон или за настилка на пътища

кг

08.12.12.35 N Доломит и варовик, натрошени, използвани като добавъчен материал за 
бетон, за настилка на пътища или друг баласт

кг

08.12.12.40 N Трошени камъни, използвани като добавъчен материал за бетон, за настилка 
на пътища или друг баласт (без чакъл, речен чакъл и кремък и доломит и 
варовик, натрошени)

кг

08.12.21.60 * Каолинови глини кг

08.12.22.50 D Други глини (без бентонит, каолин, други каолинови, експандирани и 
огнеупорни глини); андалузит, кианит, силиманит, мулит, шамотна или 
динасова пръст

кг

08.12.22.55 N Други видове глини (без бентонит, каолин, други каолинови, експандирани 
и огнеупорни глини)

кг

08.12.22.60 N Андалузит, кианит и силиманит, некалцинирани кг

08.12.22.70 N Мулит кг

08.12.22.80 N Шамотна или динасова пръст кг

08.91.12.00 D Непържени железни пирити: сяра, необработена или нерафинирана (вкл. 
възстановена сяра)

кг

08.91.12.20 N Непържени железни пирити кг

08.91.12.30 N Сяра, необработена или нерафинирана (вкл. възстановена сяра) кг

08.99.21.00 D Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени 
или само срязани, сцепени или грубо обработени

карат

08.99.21.10 N Диаманти (без технически диаманти), необработени или само срязани, 
сцепени или грубо обработени

карат

08.99.21.20 N Благородни и скъпоценни камъни (без диаманти), необработени или само 
срязани, сцепени или грубо обработени

карат
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Код по 
ПРОДПРОМ – 

2019
Наименование на позицията

Изме-
рителна 
единица

08.99.22.00 D Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо 
обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други 
естествени абразиви

кг

08.99.22.10 N Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо 
обработени

кг

08.99.22.20 N Пемза кг

08.99.22.30 N Шмиргел, естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, 
дори термично обработени

кг

10.13.13.00 * Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или 
в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпро-
дукти, годни за консумация

кг

10.20.11.00 D Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени кг

10.20.11.10 N Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени (вкл. 
перки от акула)

кг

10.20.15.00 D Друго месо от риба (дори смляно), замразено кг

10.20.15.10 N Друго месо от риба (дори смляно), замразено (без филета и сурими от риби) кг

10.20.15.20 N Сурими от риби, замразени кг

10.20.24.70 N Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), 
пушени (вкл. филета), c изкл. на перки, глави, опашки и плавателни ме-
хури от риба

кг

10.20.24.75 N Риба (без сьомги, херинги и пъстърви), пушена (вкл. филета), с изкл. на 
перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба

кг

10.20.24.85 D Риба (без сьомги, херинги и дунавска пъстърва), пушена (вкл. филета), с 
изкл. на перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба

кг

10.39.29.20 D Сушени плодове (без фурми, ананас, авокадо, гуаява, манго, мангустани, 
цитрусови плодове и грозде); смеси от сушени плодове и/или от черупкови 
плодове

кг

10.39.29.30 N Сушени плодове; смеси от сушени плодове и/или от черупкови плодове кг

10.72.11.50 * Сухари и подобни препечени продукти кг

10.82.22.70 * Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад, какаов кувертюр), 
в опаковки, с тегло <= 2 кг

кг

13.92.29.93 D Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни изделия, от текстилни 
материали, различни от ватите

кг

13.92.29.97 D Бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, от текстилни материали, 
различни от ватите

кг

14.19.42.70 * Шапки, трикотажни или плетени; конфекционирани от дантели, филц или 
други текстилни материали, различни от тези, изработени от ленти, дори 
гарнирани; мрежи и филета за коса, от всякакви материали, дори гарнирани

бр.

16.29.15.00 * Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени отпадъци и остатъци кг

17.22.12.60 N Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни изделия, от други тек-
стилни материали, различни от ватите

кг

17.22.12.70 N Бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, от други текстилни материа-
ли, различни от ватите

кг

20.11.11.30 D Инертни газове (без аргон) м3

20.11.11.40 N Хелий м3

20.11.11.90 N Други инертни газове (неон, криптон и ксенон) м3

20.12.12.00 D Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни 
оксиди и хидрооксиди

кг

20.12.12.10 N Манганов диоксид кг
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Код по 
ПРОДПРОМ – 

2019
Наименование на позицията

Изме-
рителна 
единица

20.12.12.20 N Манганов оксид с тегловно съдържание на манган > 77 % кг

20.12.12.30 N Манганови оксиди с тегловно съдържание на манган < 77 % кг

20.12.12.40 N Хромови, оловни и медни оксиди и хидрооксиди кг

20.12.19.50 D Литиев оксид и хидрооксид; ванадиеви и никелови оксиди и хидрооксиди; 
германиеви оксиди и циркониев диоксид

кг

20.12.19.55 N Литиев оксид и хидроксид кг

20.12.19.60 N Ванадиеви оксиди и хидроксиди кг

20.12.19.65 N Никелови оксиди и хидроксиди кг

20.12.19.70 N Германиеви оксиди и циркониев диоксид кг

20.12.19.80 N Берилиев оксид и хидроксид кг

20.12.19.81 N Волфрамови оксиди и хидроксиди кг

20.12.19.90 D Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите, н.д. кг

20.12.19.95 N Други неорганични основи; други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на 
металите, н.д.

кг

20.13.21.40 D Бор; телур кг

20.13.21.41 N Бор кг

20.13.21.42 N Телур кг

20.13.21.50 D Силиций кг

20.13.21.60 N Силиций, съдържащ тегловно >= 99,99 % силиций кг

20.13.21.70 N Силиций, съдържащ тегловно < 99,99 % силиций кг

20.13.21.80 D Фосфор; арсен; селен кг

20.13.21.81 N Фосфор кг

20.13.21.85 N Арсен; селен кг

20.13.22.10 N Фосфорен окситрихлорид кг

20.13.22.20 N Фосфорен трихлорид кг

20.13.22.30 N Фосфорен пентахлорид кг

20.13.22.35 D Хлориди и оксихлориди на фосфора кг

20.13.22.40 N Фосфорни хлориди и оксихлориди (без фосфорнен окси-, три- и пентахлорид) кг

20.13.22.60 D Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид кг

20.13.22.70 N Фосфорни сулфиди, вкл. технически фосфорен трисулфид кг

20.13.22.80 N Сулфиди на неметалните елементи (без фосфорни сулфиди, вкл. технически 
фосфорен трисулфид)

кг

20.13.24.60 D Борни оксиди; борни киселини и неорганични киселини (без флуороводород) кг

20.13.24.62 N Диборен триоксид кг

20.13.24.65 N Борни оксиди и борни киселини (без диборен триоксид) КТ

20.13.24.69 N Циановодород (циановодородна киселина) и други неорганични киселини 
(без флуороводород)

кг

20.13.25.60 D Хидрооксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидрооксиди и пероксиди на 
стронция или бария

кг

20.13.25.63 N Хидрооксид и пероксид на магнезия кг

20.13.25.65 N Оксиди, хидрооксиди и пероксиди на стронция или бария кг

20.13.31.10 D Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни 
соли

кг F

20.13.31.15 N Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни 
соли (литиев хексафлуорофосфат (1-)

кг F
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Код по 
ПРОДПРОМ – 

2019
Наименование на позицията

Изме-
рителна 
единица

20.13.31.19 N Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни 
соли (без литиевите)

кг F

20.13.31.30 D Хлориди, без амониев хлорид кг

20.13.31.31 N Магнезиев хлорид кг

20.13.31.32 N Никелов хлорид кг

20.13.31.33 N Калаени хлориди кг

20.13.31.34 N Кобалтови хлориди кг

20.13.31.39 N Други хлориди (без амониев, магнезиеви, никелови, калаени, кобалтови и 
литиеви хлориди)

кг

20.13.31.70 D Бромиди и оксибромиди, йодиди и оксийодиди кг

20.13.31.71 N Бромиди и оксибромиди (без натриеви и калиеви бромиди) кг

20.13.31.79 N Натриеви и калиеви бромиди; йодиди и оксийодиди кг

20.13.32.30 U Хипохлорити; технически калциев хипохлорит и други калциеви хипохлорити кг

20.13.41.10 D Сулфиди; полисулфиди с определен или неопределен химичен състав; ди-
тионити и сулфоксилати

кг

20.13.41.11 N Калциеви; антимонови или железни сулфиди кг

20.13.41.20 N Сулфиди; полисулфиди с определен или неопределен химичен състав; ди-
тионити и сулфоксилати (без калциеви, антимонови или железни сулфиди)

кг

20.13.41.50 N Алуминиеви сулфати кг

20.13.41.51 D Алуминиеви или бариеви сулфати кг

20.13.41.55 N Бариеви сулфати кг

20.13.41.57 D Сулфати (без алуминиеви и бариеви) кг

20.13.41.60 N Магнезиев сулфат кг

20.13.41.61 N Никелови сулфати кг

20.13.41.62 N Кобалтови; титанови сулфати кг

20.13.41.65 N Сулфати (без алуминиеви, бариеви, магнезиеви, никелови, кобалтови и 
титанови)

кг

20.13.42.10 D Нитрати, без калиевите кг N

20.13.42.11 N Бариев; берилиев; кадмиев; кобалтов; никелов; оловен нитрат кг N

20.13.42.12 N Нитрати (без калиев, бариев; берилиев; кадмиев; кобалтов; никелов; оловен) кг N

20.13.43.40* Калциев карбонат (утаен) кг

20.13.43.50 N Литиеви карбонати кг

20.13.43.90 D Други карбонати кг

20.13.43.95 N Други карбонати, н.д. кг

20.13.51.10 D Манганити, манганати и перманганати; молибдати; волфрамати кг

20.13.51.15 N Волфрамати кг

20.13.51.20 N Манганити, манганати и перманганати; молибдати; волфрамати кг

20.13.51.75 D Соли на оксиметалните или пероксометалните киселини (без хромати, 
бихромати, пероксохромати, манганити, манганати, перманганати, молиб-
денати и волфрамати)

кг

20.13.51.78 N Соли на оксометалните или пероксометалните киселини: цинкати, ванадати кг

20.13.51.79 N Соли на оксиметалните или пероксометалните киселини (без хромати, 
бихромати, пероксохромати, манганити, манганати, перманганати, молиб-
денати, волфрамати, цинкати и ванадати)

кг

20.13.64.10 N Силициеви карбиди с определен или неопределен химичен състав кг

20.13.64.20 N Борни карбиди с определен или неопределен химичен състав кг
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20.13.64.30 N Волфрамови карбиди с определен или неопределен химичен състав кг

20.13.64.50 D Карбиди с определен или неопределен химичен състав кг

20.13.64.51 N Алуминиеви, хромови, молибденови, ванадиеви, танталови, титанови кар-
биди, с определен или неопределен химичен състав

кг

20.13.64.90 N Други карбиди с определен или неопределен химичен състав, н.д. кг

20.13.65.00 D Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия кг

20.13.65.10 N Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на 
техните смеси: съединения на церия

кг

20.13.65.20 N Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на 
техните смеси: съединения на лантана, празеодима, неодима или самария

кг

20.13.65.50 N Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на 
техните смеси: съединения на европия, гадолиния, тербия, диспрозия, хол-
мия, ербия, тулия, итербия, лутеция или итрия

кг

20.13.65.80 N Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на 
техните смеси: съединения на скандия

кг

20.13.65.85 N Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на 
техните смеси: съединения на смеси от метали

кг

20.14.80.00 N Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори концентрира-
ни, обеззахарени или обработени химически, вкл. лигносулфонатите (без 
талово масло, натриева основа и сулфатен катран)

кг

20.15.51.00 U Калиев хлорид (без представения под формата на таблетки или други по-
добни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг

20.16.59.40 D Целулоза и нейните химични производни, н.д., в първични форми кг

20.16.59.45 N Карбоксиметилцелулоза и нейните соли, в първични форми кг

20.16.59.50 N Целулоза и нейните химични производни, н.д., в първични форми (без 
карбоксиметилцелулоза)

кг

20.16.59.55 N Алгинова киселина, нейните соли и естери, в първични форми кг

20.16.59.60 D Естествени и модифицирани полимери (алгинова киселина, втвърдени про-
теини, химични производни на естествения каучук), н.д., в първични форми

кг

20.16.59.65 N Естествени и модифицирани полимери (втвърдени протеини, химични 
производни на естествения каучук), н.д., в първични форми (без алгинова 
киселина, нейните соли и естери)

кг

20.52.10.10 N Лепила на базата на естествени полимери кг

20.52.10.20 D Казеинови лепила кг

20.52.10.40 D Лепила от кости и други лепила от животински произход (вкл. ихтиокол) кг

20.52.10.60 D Лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други мо-
дифицирани скорбяла или нишесте

кг

20.59.56.60 D Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализатори, н.д. кг

20.59.56.62 N Катализатори върху носители с активна субстанция никел или никелови 
съединения

кг

20.59.56.64 N Катализатори върху носители с активна субстанция благороден метал или 
съединения на благороден метал

кг

20.59.56.66 N Катализатор под формата на гранули, от които >= 90 % тегловно са с 
размер <= 10 микрометра, съставен от смес от оксиди, фиксирана върху 
носител от магнезиев силикат, съдържащ тегловно >= 20 % , но <= 35 % 
мед и >= 2 %, но <= 3 % бисмут, и с привидна плътност >= 0,2, но <= 1,0

кг

20.59.56.69 N Инициатори на реакции, ускорители на реакции и други катализатори, н.д. кг

22.29.10.00 D Облекло (вкл. дъждобрани и престилки) и допълнения за облекло (вкл. 
ръкавици, колани, лигавници и калцуни) (без шапки), от пластмаси

кг
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22.29.10.10 N Облекло (вкл. дъждобрани и престилки) и допълнения за облекло (вкл. 
шапки, ръкавици, колани, лигавници и калцуни) (без предпазните шапки), 
от пластмаси

кг

23.14.12.97 * Нетекстилни стъклени влакна, насипни или на снопове (без каменна или 
шлакова вата): шлаухи и обвивки за изолиране на тръбопроводи, от стък-
лени влакна (без тъкани от стъклени влакна)

кг

24.10.12.10 N Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод, с размер на гранулите 
<= 5 мм и с тегловно съдържание на манган > 65 %

кг

24.10.12.15 D Фероманган кг

24.10.12.20 N Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод (без фероманган с размер 
на гранулите <= 5 мм и с тегловно съдържание на манган > 65 %)

кг

24.10.12.25 N Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод кг

24.10.12.30 D Феросилиций кг

24.10.12.35 N Феросилиций, съдържащ тегловно > 55 % силиций кг

24.10.12.36 N Феросилиций, съдържащ тегловно <= 55 % силиций и >= 4 %, но
<= 10 % магнезий

кг

24.10.12.39 N Феросилиций, съдържащ тегловно <= 55 % силиций (без тези, съдържащи 
тегловно >= 4 %, но <= 10 % магнезий)

кг

24.10.12.40 N Фероникел кг

24.10.12.50 N Фероволфрам и феросиликоволфрам кг

24.10.12.55 N Феротитан и феросиликотитан кг

24.10.12.65 N Ферованадий кг

24.10.12.70 N Ферониобий кг

24.10.12.80 N Ферофосфор кг

24.10.12.85 N Феросиликомагнезий кг

24.10.12.90 D Други феросплави, н.д. кг

24.10.12.95 N Други феросплави, н.д. кг

24.41.20.30 D Злато (вкл. с покритие от платина), недеформирано (необработено) или 
под формата на прах

кг

24.41.20.35 N Злато (вкл. с покритие от платина), недеформирано (необработено), за не-
монетно приложение, на прах

кг

24.41.20.40 N Злато (вкл. с покритие от платина), недеформирано (необработено), за не-
монетно приложение, в други необработени форми

кг

24.41.30.10 N Платина, недеформирана (необработена) или на прах кг

24.41.30.15 N Паладиум, недеформиран (необработен) или на прах кг

24.41.30.20 N Родиум, недеформиран (необработен) или на прах кг

24.41.30.25 N Иридий, осмий и рутений, недеформирани (необработени) или на прах кг

24.41.30.30 D Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани (нео-
бработени) или под формата на прах

кг

24.41.30.40 N Пръчки, телове и профили, с плътно сечение; плочи; листове и ленти, чиято 
дебелина, без носача, превишава 0,15 mm, от платина

кг

24.41.30.45 N Платина в полуобработени форми (без пръчки, телове и профили, с плътно 
сечение; плочи; листове и ленти, чиято дебелина, без носача, превишава 
0,15 mm, от платина)

кг

24.41.30.50 D Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений под формата на полу-
готови продукти

кг

24.41.30.55 N Паладиум в полуобработени форми кг

24.41.30.60 N Родиум в полуобработени форми кг
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24.41.30.65 N Иридий, осмий и рутений в полуобработени форми кг

24.45.11.00 D Недеформиран никел кг

24.45.11.10 N Несплавен никел, недеформиран (необработен) кг

24.45.11.20 N Никелови сплави, недеформирани (необработени) кг

24.45.12.00 D Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти 
на никеловата металургия

кг

24.45.12.10 N Никелов камък кг

24.45.12.20 N Шлаки от никелови оксиди (синтеровани) и други междинни продукти на 
никеловата металургия (без никелов камък)

кг

24.45.30.20 N Тантал, необработен, вкл. прътите, получени само чрез синтероване: прах 
от тантал

кг

24.45.30.21 N Пръти (различни от получените само чрез синтероване), профили, телове, 
ламарини, ленти, листове и фолио от тантал

кг

24.45.30.22 N Други изделия от тантал (без пръти, различни от получените само чрез 
синтероване, профили, телове, ламарини, ленти, листове и фолио)

кг

24.45.30.23 D Тантал и изделия от тантал (с изкл. на отпадъци и скрап) кг

24.45.30.24 N Магнезий, необработен, съдържащ тегловно >= 99,8 % магнезий кг

24.45.30.25 D Магнезий и изделия от магнезий (с изкл. на отпадъци и скрап) кг

24.45.30.26 N Магнезий, необработен, съдържащ тегловно < 99,8 % магнезий кг

24.45.30.27 D Кобалтов камък и други междинни металургични продукти; кобалт и из-
делия от кобалт (с изкл. на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.28 N Други изделия от магнезий (без отпадъци и скрап) кг

24.45.30.30 D Бисмут и изделия от бисмут; кадмий и изделия от кадмий (с изкл. на от-
падъци и скрап)

кг

24.45.30.31 N Бисмут необработен; прах; отпадъци и отломки от бисмут (без пепели и 
остатъци, съдържащи бисмут)

кг

24.45.30.32 N Други изделия от бисмут (без необработен бисмут, прах, отпадъци и от-
ломки от бисмут)

кг

24.45.30.33 N Кадмий и изделия от кадмий (без отпадъци и скрап), н.д. кг

24.45.30.35 N Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; 
кобалт необработен; прах от кобалт

кг

24.45.30.36 N Кобалт и изделия от кобалт (без кобалт необработен, отпадъци и скрап) кг

24.45.30.45 N Антимон необработен; прах от антимон кг

24.45.30.46 N Други изделия от антимон (без необработен антимон, прах, отпадъци и 
отломки от антимон)

кг

24.45.30.47 D Цирконий и изделия от цирконий; антимон и изделия от антимон (с изкл. 
на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.48 N Цирконий и изделия от цирконий (без отпадъци и скрап), н.д. кг

24.45.30.55 D Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий, 
(колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, вкл. отпадъци 
и скрап (с изкл. на отпадъци и скрап от берилий и талий)

кг

24.45.30.57 D Манган и изделия от манган; металокерамика и изделия от металокерамика 
(вкл. отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.60 N Берилий необработен; прах от берилий кг

24.45.30.61 N Други изделия от берилий (без необработен берилий, прах, отпадъци и 
отломки от берилий)

кг

24.45.30.62 N Хафний (целтий) необработен; отпадъци, отломки и прах от хафний (целтий) 
(без пепели и остатъци, съдържащи хафний)

кг
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24.45.30.63 N Други изделия от хафний (целтий) или германий, н.д. кг

24.45.30.64 N Ниобий (колумбий), рений, необработени, прах от ниобий (колумбий) или 
рений

кг

24.45.30.65 N Изделия от ниобий (колумбий) или рений, н.д. кг

24.45.30.66 N Отпадъци и отломки от ниобий (колумбий), рений, галий, индий, ванадий 
и германий (без пепели и остатъци, съдържащи тези метали)

кг

24.45.30.70 N Индий в необработен вид, прах от индий кг

24.45.30.71 N Изделия от галий, индий или ванадий, н.д. кг

24.45.30.73 N Галий необработен, прах от галий кг

24.45.30.76 N Ванадий необработен, прах от ванадий (без пепели и остатъци, съдържащи 
ванадий)

кг

24.45.30.79 N Германий необработен, прах от германий кг

24.45.30.82 N Хром и талий и изделия от тях (без отпадъци и скрап) кг

24.45.30.85 N Манган необработен; прах от манган кг

24.45.30.86 N Отпадъци и скрап от манган (без пепели и остатъци, съдържащи манган) кг

24.45.30.87 N Други изделия от манган (без необработен манган, прах, отпадъци и скрап 
от манган)

кг

24.45.30.90 N Металокерамика и изделия от металокерамика, вкл. отпадъци и скрап (без 
пепели и остатъци, съдържащи металокерамика)

кг

26.20.16.10 N Принтери, пригодени за свързване към компютри или в мрежа (без мно-
гофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените 
функции – печатане, копиране, сканиране и предаване по факс)

бр.

26.20.16.20 N Копирни машини и факсмашини, пригодени за свързване към компютри или 
в мрежа (без многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от 
посочените функции – печатане, копиране, сканиране и предаване по факс)

бр.

26.20.16.40 D Печатащи устройства, копирни и факсмашини, пригодени за свързване към 
компютри или в мрежа (без многофункционални апарати, изпълняващи 
две или повече от посочените функции – печатане, копиране, сканиране и 
предаване по факс)

бр.

26.30.40.65 N Органични светодиодни модули и органични светодиодни панели за при-
емателни телевизионни апарати („OLED“)

хил. лв.

26.40.51.90 N Светодиодни (LED) модули за подсвет, които са източници на светлина и 
са съставени от един или повече LED, и един или повече конектори, и са 
монтирани на печатна платка или друга подобна основа, и други пасивни 
компоненти, дори комбинирани с оптични компоненти или защитни диоди, 
и използвани за подсвет за течнокристални дисплеи (LCD)

хил. лв.

26.51.11.90 N Приемници за радионавигация (без радари) хил. лв.

26.51.20.50 D Радионавигационни апарати (вкл. радиомаяци, радиошамандури, приема-
телни апарати и радиокомпаси, които най-често са оборудвани с няколко 
антени или с една антена, представляваща ориентируема рамка)

бр.

26.51.20.60 N Радионавигационни апарати (без приемници за радионавигация и радари) хил. лв.

26.51.81.00 D Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране 
(радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

хил. лв.

26.51.81.10 N Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране 
(радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

хил. лв.

27.11.50.50 N Зареждащи устройства за акумулатори бр.

27.20.11.00 D Първични акумулаторни елементи и батерии бр.

27.20.11.10 N Електрически батерии с манганов диоксид, алкални, съдържащи един гал-
ваничен елемент, цилиндрични (без изтощените)

бр.
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27.20.11.15 N Електрически батерии с манганов диоксид, алкални, съдържащи един или 
няколко галванични елемента (без изтощените и цилиндричните)

бр.

27.20.11.20 N Електрически батерии с манганов диоксид, неалкални, съдържащи един 
галваничен елемент, цилиндрични (без изтощените)

бр.

27.20.11.25 N Електрически батерии с манганов диоксид, неалкални, съдържащи един 
или няколко галванични елемента (без изтощените и цилиндричните)

бр.

27.20.11.30 N Електрически батерии с живачен оксид, съдържащи един или няколко 
галванични елемента (без изтощените)

бр.

27.20.11.40 N Електрически батерии със сребърен оксид, съдържащи един или няколко 
галванични елемента (без изтощените)

бр.

27.20.11.50 N Електрически батерии с литий, съдържащи един галваничен елемент, ци-
линдрични (без изтощените)

бр.

27.20.11.55 N Електрически батерии с литий, съдържащи един галваничен елемент, тип 
„копче“ (без изтощените)

бр.

27.20.11.60 N Електрически батерии с литий, съдържащи един или няколко галванични 
елемента (без изтощените и цилиндрични или тип „копче“)

бр.

27.20.11.70 N Електрически батерии, въздушно-цинкови, съдържащи един или няколко 
галванични елемента (без изтощените)

бр.

27.20.11.75 N Електрически батерии, сухи цинк-въглеродни, с напрежение >= 5,5 В, но 
<= 6,5 В (без изтощените)

бр.

27.20.11.90 N Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента 
(без изтощените, сухи цинк-въглеродни батерии, с напрежение >= 5,5 В, но 
<= 6,5 В и тези с манганов диоксид, с живачен оксид, със сребърен оксид, 
с литий или въздушно-цинкови)

бр.

27.20.21.00 D Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели бр.

27.20.21.10 N Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели, работещи с течен 
електролит (без изтощените)

бр.

27.20.21.20 N Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели, работещи с 
нетечен електролит (без изтощените)

бр.

27.20.22.00 D Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. еле-
менти

27.20.22.30 N Оловни акумулатори, работещи с течен електролит (без тези за задействане 
на бутални двигатели и изтощените)

бр. еле-
менти

27.20.22.40 N Оловни акумулатори, работещи с нетечен електролит (без тези за задей-
стване на бутални двигатели и изтощените)

бр. еле-
менти

27.20.23.00 D Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други елек-
трически акумулатори

бр.

27.20.23.10 N Никелово-кадмиеви акумулатори, херметически затворени (без изтощените) бр.

27.20.23.20 N Никелово-кадмиеви акумулатори, нехерметически затворени (без изтощените) бр.

27.20.23.30 N Никелово-железни акумулатори (без изтощените) бр.

27.20.23.40 N Никел-металнохидридни акумулатори (без изтощените) бр.

27.20.23.50 N Литиево-йонни акумулатори (без изтощените) бр.

27.20.23.95 N Други електрически акумулатори бр.

27.20.24.00 D Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори хил. лв.

27.20.24.10 N Сепаратори за електрически акумулатори (без тези от вулканизиран каучук 
или текстил)

хил. лв.

27.20.24.20 N Други части за електрически акумулатори (без сепаратори) хил. лв.

27.51.11.50 * Хоризонтални фризери с вместимост <= 800 л бр.

27.51.11.70 * Вертикални фризери с вместимост <= 900 л бр.
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Код по 
ПРОДПРОМ – 

2019
Наименование на позицията

Изме-
рителна 
единица

27.90.41.33 D Зареждащи устройства за акумулатори бр.

27.90.44.00 * Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически проводници, 
снабдени със свързващи накрайници (щепсели, кабелни обувки и др.) на 
единия или на двата им края, за напрежение <= 1000 В

кг

28.11.13.10 N Дизелови двигатели за селскостопански и горски трактори с колела бр.

28.23.21.10 * Офис техника (без тези, пригодени за свързване към компютри или в мрежа) бр.

28.41.11.10 D Обработващи машини, работещи чрез лазерни или други светлинни или 
фотонни лъчи

бр.

28.41.11.20 N Обработващи машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал 
и опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, или 
плазмена дъга

бр.

28.41.11.30 D Обработващи машини, работещи чрез ултразвук (без тези за производство 
на полупроводникови прибори или електронни интегрални схеми)

бр.

28.41.11.40 N Обработващи машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и 
опериращи чрез ултразвук или чрез електрохимични методи, електронни 
лъчи, йонни лъчи

бр.

28.41.11.70 D Обработващи машини, работещи чрез електрохимични методи, електронни 
лъчи, йонни лъчи или плазмена дъга

бр.

28.41.21.23 * Стругови центри, работещи чрез отнемане на метал, хоризонтални с циф-
рово програмно управление

бр.

28.41.21.27 D Автоматични стругове, хоризонтални с цифрово програмно управление бр.

28.41.21.29 D Стругове, хоризонтални с цифрово управление (без струговите центри и 
автоматичните стругове)

бр.

28.41.21.30 N Стругове (дори автоматични), работещи чрез отнемане на метал, хоризон-
тални с цифрово програмно управление (без стругови центри)

бр.

28.41.22.20 N Други машини фрезови с цифрово програмно управление (без машини с 
управление на обработващите инструменти, машини фрезови конзолни и 
разстъргващо-фрезови машини)

бр.

28.41.22.23 D Машини фрезови инструментални с цифрово програмно управление бр.

28.41.22.25 D Машини фрезови (вкл. фрез-хобели) с цифрово програмно управление (без 
конзолни и инструментални)

бр.

29.10.13.00 D Дизелови двигатели за моторни превозни средства бр.

29.10.13.10 N Дизелови двигатели за моторни превозни средства (без тези за придвижване 
на локомотиви и мотриси и на селскостопански и горски трактори с колела)

бр.

32.99.11.90 D Шапки, от каучук или от пластмаси (без предпазните) бр.

38.32.20.00 N Рециклирани метални суровини кг

38.32.30.00 N Рециклирани неметални суровини кг

Забележки:
N – нова позиция
* – промяна на текст
D – отпаднала позиция
U – промяна на измерителна единица.
ІI. Съгласно Регламент (ЕС) 2019/1933 на Комисията от 6 ноември 2019 г. за установяване на пред-

видения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 
2017 г. (обн. в „Официален вестник“ на Европейския съюз, L 309 от 29 ноември 2019 г.) утвърдените 
изменения и допълнения в номенклатурата по т. I влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Председател: 
С. Цветарски

9806
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ОБЩИНА БРУСАРЦИ

РЕШЕНИЕ № 14 
от 28 ноември 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изискванията 
за ОУП в чл. 16 – 34 от Наредба № 8 от 2001 г. за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове Общинският съвет – гр. Брусарци, реши:

Одобрява общ устройствен план на община 
Брусарци с включени следните текстове и гра-
фични материали:

1. Текстови материали: обяснителна записка 
с приложения, Правила и нормативи за прила-
гане на общия устройствен план и Специфични 
правила и нормативи към общия устройствен 
план на община Брусарци (окончателен проект).

2. Графични материали:
· Общ устройствен план на община Брусарци, 

М 1:25 000;
· Опорен план на община Брусарци, М 1:25 000;
· Схема по вид собственост на имотите на 

община Брусарци, М 1:25 000;
· Схема по вид на територия на община Бру-

сарци, М 1:25 000;
· Схема земеделски и производствени тери-

тории на община Брусарци, М 1:25 000;
· Схема Категории земеделска земя на община 

Брусарци, М 1:25 000;
· Схема селищна мрежа на община Брусарци, 

М 1:25 000;
· Схема Демографски тенденции и социално 

обслужване на община Брусарци, М 1:25 000;
· Схема Зелена система на община Брусарци, 

М 1:25 000;
· Схема Урбанизирани територии и жилищен 

фонд на община Брусарци, М 1:25 000;
· Схема Електропроводна мрежа на община 

Брусарци, М 1:25 000;
· Схема Културно наследство на община Бру-

сарци, М 1:25 000.
Настоящият акт да се изпрати на областния 

управител на област Монтана и кмета на община 
Брусарци в седемдневен срок от приемането му.

Настоящият акт може да се върне за ново 
обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, 
изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от полу-
чаването му.

Председател: 
К. Додева

9517

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № ДС-20-323 
от 4 декември 2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми-
нистрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи ЗСПЗЗ, чл. 28б, 
ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските 
земи (ППЗСПЗЗ), протокол от 15.05.2019 г. на 
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен 

протокол от 15.11.2019 г. на Община Кюстендил 
одобрявам план на новообразуваните имоти по 
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори 
22811.22.225, 22811.22.226 и 22811.22.227, попада-
щи в имоти № 22811.22.121 и № 22811.22.136 от 
кадастралната карта на землището на с. Долно 
село, община Кюстендил.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез 
областния управител на област Кюстендил пред 
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от 
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: 
В. Янев

9534

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 42 
от 28 ноември 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура – трасе на външен водопровод 
до ПИ с идентификатор 68850.33.903 и ПИ с 
идентификатор 68850.33.904 от местност Бойчов 
кладенец по КККР на гр. Стара Загора.

Водопроводното трасе е с дължина 150 м, като 
същото преминава през ПИ 68850.33.894 – „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“, 
ПИ 68850.513.39 – „За местен път“, и ПИ 
68850.513.31 – „Обществен селищен парк, гради-
на“ – публична общинска собственост, съгласно 
приложен регистър на имотите към проекта на 
ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател: 
М. Динева

9535

Стефан Венев Василев – председател на 
Надзорния съвет на Националния осигурителен 
институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за 
социално осигуряване обявява следните промени 
в състава на Надзорния съвет на Националния 
осигурителен институт: 1. освобождават се от 
състава на Надзорния съвет на Националния 
осигурителен институт следните членове: Бисер 
Христов Петков; Илияна Йорданова Владова; 2. 
определят се за членове на Надзорния съвет на 
Националния осигурителен институт: Деница 
Евгениева Сачева-Атанасова – министър на труда 
и социалната политика; Росица Илиева Спасо-
ва – началник на отдел в дирекция „Държавни 
разходи“ на Министерството на финансите.
9570

8. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
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№ РС-123 от 11.12.2019 г. за обект: „Шумозаглу-
шителни стени – участък 4 – от км 106+900.00 
до км 107+099.69 (вдясно по км) с. Нова Шипка, 
община Долни чифлик, област Варна; участък 
5 – от км 106+990.00 до км 107+629.13 (вляво по 
км) с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област 
Варна“, с местонахождение ПИ с идентификатор 
51963.150.94 и ПИ с идентификатор 51963.130.107, 
с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област 
Варна. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
разрешението за строеж подлежи на обжалва-
не от заинтересованите лица пред Върховния 
административен съд в 30-дневен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.
9554

94. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-
124 от 11.12.2019 г. за строеж: „Рехабилитация на 
железопътен коловоз от стрелка № 103 (Приста-
нище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир 
Павлов)“, със следните етапи съгласно опре-
делените в писмо № АУ22-94-(1) от 9.12.2019 г. 
на възложителя ДП „НКЖИ“: етап 1 от км 
289+872.28 до км 290+558 – подмяна на стрелки 
№ 24 и 28 и пети приемно-отправен коловоз на 
гара Владимир Павлов; етап 2 от км 290+558 до 
км 290+840 – реконструкция на нечетната гър-
ловина на гара Владимир Павлов; етап 3 от км 
290+840 до км 291+434.32 – подмяна на железен 
път и стрелки след КС № 11 на гара Владимир 
Павлов до КС № 103 на гара Бургас, включително 
стрелки № 6 и 8 на коловоз „Връзка Изток-Запад“ 
и инсталиране на нова „S“-ова връзка, свързваща 
коловоз „Връзка Изток-Запад“ с изтеглителния 
коловоз на гара Бургас, с местоположение: 
поземлени имоти: 07079.605.516, 07079.618.178 и 
07079.618.1087, гр. Бургас, община Бургас, област 
Бургас. Разрешението за строеж може да бъде 
обжалвано от заинтересованите лица пред Вър-
ховния административен съд в 30-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
9553

327. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, отдел „Публич-
ни вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С190022-091-0001058/12.12.2019 г. възлага на 
„Медикет цех“ – ЕООД, ЕИК 175250862, адрес 
за кореспонденция: Етрополе, ул. Д. Благоев 
№ 7, представлявано от Иван Иванов, следните 
недвижими имоти: поземлен имот № 000578 в 
землището на гр. Етрополе, община Етрополе, 
с ЕКАТТЕ 27632, с начин на трайно ползване 
др. лека промишленост, с площ 31,295 дка, при 
граници и съседи на имота съгласно скица 
№ К03654/19.06.2019 г., издадена от Общинска-
та служба по земеделие – Етрополе: имот с 
№ 000577 – складов терен на „Етрима“ – АД; 
имот с № 000660 – др. селскост. терен на Община 
Етрополе; имот № 000542 – местен път на Община 
Етрополе; имот № 067015; имот № 067016; имот 

№ 067026; имот № 067013; имот № 067012; имот 
№ 067008 – ливада; имот № 067006; имот № 067037, 
ведно с изградените в имота сгради, а именно: 
производствена сграда на два етажа с разгърната 
застроена площ по акт за собственост 3268 кв. м, 
сглобяема конструкция, построена през 1986 г., 
включваща първи етаж – трафопост – висока и 
ниска част, склад, две канцеларии, четири сервизни 
помещения, стая за жената, основно помещение 
на цех „Плетачен“, съблекалня мъже, компресорна 
зала, съблекалня жени, помещение за гладене, 
склад готова продукция и абонатна станция; 
втори етаж – основно помещение цех „Конфек-
ция“, стая за жената, три тоалетни, помещение 
климатична камера; магазин със застроена площ 
162 кв. м, сглобяема конструкция, построен през 
1986 г.; портиерна със застроена площ 22 кв. м, 
представляваща едноетажна полумасивна по-
стройка, сглобяема конструкция; сграда с друго 
предназначение със застроена площ 17 кв. м.
9561

77. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основа-
ние чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот № С190002-091-
0000975/25.11.2019 г. възлага на Антон Антонов 
Ангелов с адрес: София, ул. Гургулят № 16, 
ет. 2, следната недвижима вещ, представляваща: 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
51500.506.41.2.38, намиращ се в сграда № 2, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
51500.506.41, и адрес: Несебър, к.к. Слънчев 
бряг-запад, бл. 2, ет. 4; брой нива на обекта: 1, 
предназначение на самостоятелния обект – „За 
склад“; посочена в документа площ: 22,52 кв. м, 
прилежащи части: 1,152% ид.ч. = 4,07 кв. м ид.ч. 
от об.ч., подобрения – 4,42 кв. м, съседни са-
мостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
51500.506.41.2.39; 51500.506.41.2.37, под обекта: 
51500.506.41.2.28, над обекта: няма.
9521

58. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, на 
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление 
за възлагане № 90 от 21.11.2019 г., издадено от 
директора на ТД на НАП – Велико Търново, въз-
лага на Явор Добрев с адрес: гр. Елена, ул. Долни 
Болерци № 4, група № 98/19-3, представляваща: 
неурегулиран поземлен имот – празно дворно 
място, намиращо се в чертите на околовръстния 
полигон на с. Лазарци, община Елена, област 
Велико Търново, при граници на НУПИ: имот с 
идентификатор 43061.501.9, собственост на Радка 
и Петър Христови, улица, наследници на Илия 
Хр. Аврамов и наследници на Иван Хр. Аврамов, 
съгласно заверено на 13.07.2018 г. копие на около-
връстния полигон от Община Елена, а съгласно 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 184, том IV, рег. № 2570 от 27.09.2004 г., 
издаден от Йордан Цончев, нотариус с район на 
действие Районен съд – Елена (вписан в регис-
търа на нотариалната камара с № 321), вписан в 
Службата по вписванията – Елена, на 27.09.2004 г. 
под дв. вх. рег. № 894, том 4, акт 132 и Решение 
№ 350 от 8.08.2016 г. по гр. дело № 509/2014 г. по 
описа на Окръжния съд – Велико Търново, влязло 
в сила на 31.01.2018 г., представлява неурегулиран 
поземлен имот – празно дворно място, намиращо 
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се в с. Лазарци, община Елена, област Велико 
Търново, цялото с площ от около 600 кв. м, при 
граници на НУПИ: улица, наследници на Иван 
Н. Владов, наследници на Илия Хр. Аврамов и 
наследници на Иван Хр. Аврамов, който имот 
влиза в чертите на околовръстния полигон на ня-
мащото регулационен план с. Лазарци, за сумата 
1500 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от 
ДОПК собствеността преминава у купувача от 
датата на постановлението.
9522

1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мира Милен Мандева, 
наследница на Христо Кучев Белберски, собстве-
ник на имот с идентификатор 43829.27.10, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9572

2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ивон Милен Мандева, 
наследница на Христо Кучев Белберски, собстве-
ник на имот с идентификатор 43829.27.10, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9573

3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Веселин Иванчев Ге-
оргиев, наследник на Христо Кинчев Ицовски, 
собственик на имот с идентификатор 43829.37.12, 
намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, за постановяването на Решение 
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с 
което са отчуждени имоти и части от имоти – част-
на собственост, за държавна нужда. Решението 
на Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9574

4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петър Стойчев Петров, 
наследник на Милка Тотева Петрова, собственик 
на имот с идентификатор 43829.45.16, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9575

5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Светлана Цандева 
Славчева, наследница на Тодор Славчев Тодоров, 
собственик на имот с идентификатор 43829.47.2, 
намиращ се в землището на Лисец, община 
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на 
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
9576

6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Емил Николаев Ива-
нов, наследник на Петко Николов Белев Никола 
Цанчев, собственик на имот с идентификатор 
43829.172.1, намиращ се в землището на Лисец, 
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването 
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министер-
ски съвет, с което са отчуждени имоти и части 
от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
9577

7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Борислав Веселинов 
Краев, наследник на Найден Илиев Найденов, 
собственик на имот с идентификатор 43829.216.57, 
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намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, за постановяването на Решение 
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с 
което са отчуждени имоти и части от имоти – част-
на собственост, за държавна нужда. Решението 
на Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9578

8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Цветелина Станисла-
вова Дичева, наследница на Рада Христова 
Стоянова, собственик на имот с идентификатор 
43829.230.38, намиращ се в землището на Лисец, 
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването 
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министер-
ски съвет, с което са отчуждени имоти и части 
от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
9579

9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стоян Димитров Бочев, 
наследник на Бочо Стоянов Гетов, собственик 
на имот с идентификатор 43829.230.63, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9580

10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пламен Ненов Маринов, 
наследник на Бочо Стоянов Гетов, собственик 
на имот с идентификатор 43829.230.63, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9581

11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен 
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър-
жавната собственост съобщава на Красимира 
Василева Павлова, наследница на Петко Цандев 
Къновски, собственик на имот с идентификатор 
43829.231.20, намиращ се в землището на Лисец, 
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването 
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министер-
ски съвет, с което са отчуждени имоти и части 
от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
9582

12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ивайло Петков Иванов, 
наследник на Петко Цандев Къновски, собственик 
на имот с идентификатор 43829.231.20, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9583

13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Силвия Дими-
трова Георгиева, наследница на Цанко Иванов 
Забунски, собственик на имот с идентификатор 
43829.231.25, намиращ се в землището на Лисец, 
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването 
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министер-
ски съвет, с което са отчуждени имоти и части 
от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
9584

14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Георги Димитров Ге-
оргиев, наследник на Цанко Иванов Забунски, 
собственик на имот с идентификатор 43829.231.25, 
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намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, за постановяването на Решение 
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с 
което са отчуждени имоти и части от имоти – част-
на собственост, за държавна нужда. Решението 
на Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9585

15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Милка Иванова Цанова, 
наследница на Цанко Иванов Забунски, собственик 
на имот с идентификатор 43829.231.25, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9586

16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Николай Ангелов 
Капелов, наследник на Цанко Иванов Забунски, 
собственик на имот с идентификатор 43829.231.25, 
намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, за постановяването на Решение 
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с 
което са отчуждени имоти и части от имоти – част-
на собственост, за държавна нужда. Решението 
на Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9587

17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Роман Иванов Капелов, 
наследник на Цанко Иванов Забунски, собственик 
на имот с идентификатор 43829.231.25, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9588

18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Страхил Иванов 
Капелов, наследник на Цанко Иванов Забунски, 
собственик на имот с идентификатор 43829.231.25, 
намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, за постановяването на Решение 
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с 
което са отчуждени имоти и части от имоти – част-
на собственост, за държавна нужда. Решението 
на Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9589

19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Анета Христова 
Дякова, наследница на Цанко Атанасов Фал-
джийски, собственик на имот с идентификатор 
43829.231.51, намиращ се в землището на Лисец, 
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването 
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министер-
ски съвет, с което са отчуждени имоти и части 
от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
9590

20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петко Найденов Най-
денов, наследник на Найден Христов Иванов, 
собственик на имот с идентификатор 43829.231.139, 
намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, за постановяването на Решение 
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с 
което са отчуждени имоти и части от имоти – част-
на собственост, за държавна нужда. Решението 
на Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9591

21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Цветелина Николаева 
Сиркова, наследница на Пена Бочева Петрова, 
собственик на имот с идентификатор 43829.231.140, 
намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, за постановяването на Решение 
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с 
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което са отчуждени имоти и части от имоти – част-
на собственост, за държавна нужда. Решението 
на Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9592

22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Веселинка Димитрова 
Тонова, наследница на Петко Петров Ачков, соб-
ственик на имот с идентификатор 43829.231.152, 
намиращ се в землището на Лисец, община 
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на 
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
9593

23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мариянка Василева Ди-
митрова, наследница на Цандю Иванов Гечев Ми-
новски (Цандьо Иванов Минковски), собственик 
на имот с идентификатор 43829.232.82, намиращ 
се в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9594

24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Цанка Цвяткова Боева, 
наследница на Цандю Иванов Гечев Миновски 
(Цандьо Иванов Минковски), собственик на 
имот с идентификатор 43829.232.82, намиращ се 
в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9595

25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петко Иванов Рачев, 
наследник на Цандю Иванов Гечев Миновски 
(Цандьо Иванов Минковски), собственик на 
имот с идентификатор 43829.232.82, намиращ се 
в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9596

26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Костадин Рачев Иванов, 
наследник на Цандю Иванов Гечев Миновски 
(Цандьо Иванов Минковски), собственик на 
имот с идентификатор 43829.232.82, намиращ се 
в землището на Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 508 
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9597

27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Галина Георгиева Ма-
ринова, наследница на Минка Цандева Цанина, 
собственик на имот с идентификатор 43829.232.85, 
намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, за постановяването на Решение 
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с 
което са отчуждени имоти и части от имоти – част-
на собственост, за държавна нужда. Решението 
на Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9598

28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до 
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, 
на територията на областите Ловеч и Плевен на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Еленка Ненова 
Дункова-Белева, наследница на Минка Цандева 
Цанина, собственик на имот с идентификатор 
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6. – Институтът по невробиология при 
БАН – София, обявява конкурс за главен асис-
тент – един, научна специалност „Психофизио-
логия“, за нуждите на направление „Когнитивна 
психофизиология“. Конкурсът е със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Инфор-
мация и подаване на документи – в канцеларията 
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, 
бл. 23, стая 213, тел. 02-979-2151.
9519

28. – Кирило-Методиевският научен център 
при БАН – София, обявява конкурс за доцент 
по професионално направление 2.1. Филология, 
научно направление „Теория и история на лите-
ратурата“ – един за нуждите на секция „Кири-
ло-Методиевски извори и традиции“, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи и справки – в канцеларията на Кири-
ло-Методиевския научен център при БАН, София 
1000, ул. Московска № 13, тел. 02/987 02 61.
9518

71. – Националният археологически инсти-
тут с музей към БАН – София, обявява конкурс 
за академична длъжност главен асистент по 
направление 2.2. История и археология за нуж-
дите на Филиала на НАИМ – Велико Търново, 
профил „Материална култура на Втората бъл-
гарска държава ХІІ – ХІV в.“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в института, ул. Съборна № 2, тел. 
02/988-24-06.
9555

103. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб-
щава, че започва производство по изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за отстраняване на явна фактическа грешка въз 
основа на проекти, изработени от правоспособно 
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени 
имоти с идентификатори:

за с. Бела,  община Димово – 03263.15.1 , 
03263.15.16, 03263.15.17, 03263.15.22, 03263.15.24, 
03263.15.26, 03263.15.27, 03263.15.40, 03263.15.41, 
03263.15.43, 03263.15.54, 03263.15.65, 03263.15.66, 
03263.15.67, 03263.15.68, 03263.15.77, 03263.15.79, 
03263.15.80, 03263.15.85, 03263.15.91, 03263.15.94, 
03263.15.96, 03263.15.99, 03263.15.107, 03263.15.117, 
03263.16.10, 03263.16.11, 03263.16.12, 03263.16.13, 
03263.16.15, 03263.16.16, 03263.16.17, 03263.16.18, 
03263.16.22, 03263.16.83, 03263.17.55, 03263.17.56, 
03263.17.57, 03263.17.60, 03263.17.104, 03263.19.103, 
03263.20.35, 03263.20.36, 03263.20.63, 03263.22.147, 
03263.22.150, 03263.22.151, 03263.22.180, 03263.23.15, 
03263.23.101, 03263.24.160, 03263.26.137, 03263.27.107, 
03263.28.55, 03263.28.105, 03263.29.31, 03263.29.101, 
03263.29.106, 03263.29.112, 03263.30.3, 03263.30.5, 

03263.30.6, 03263.30.8, 03263.30.14, 03263.30.100, 
03263.32.103, 03263.32.106, 03263.32.107, 03263.32.159, 
03263.35.1, 03263.35.193, 03263.36.199, 03263.38.1, 
03263.38.2, 03263.38.3, 03263.38.4, 03263.38.5, 
03263.38.6, 03263.38.8, 03263.38.101, 03263.39.3, 
03263.39.4, 03263.39.5, 03263.39.6, 03263.39.7, 03263.39.8, 
03263.39.9, 03263.39.10, 03263.39.13, 03263.39.15, 
03263.39.16, 03263.39.222, 03263.39.229, 03263.48.101, 
03263.48.102, 03263.48.255, 03263.49.102, 03263.49.105, 
03263.49.264, 03263.49.268, 03263.56.158, 03263.57.163, 
03263.57.291, 03263.57.298, 03263.66.52, 03263.67.183, 
03263.67.184, 03263.67.187, 03263.68.19, 03263.68.195, 
03263.68.398, 03263.70.111, 03263.70.112, 03263.71.7, 
03263.71.8, 03263.71.9, 03263.71.11, 03263.71.12, 
03263.72.2, 03263.74.1, 03263.74.466, 03263.77.4, 
03263.77.5, 03263.78.1, 03263.78.2 , 03263.78.3, 
03263.78.4, 03263.78.5, 03263.78.6, 03263.78.12, 
03263.78.13, 03263.78.14, 03263.78.17, 03263.78.115, 
03263.78.482, 03263.78.484, 03263.78.488, 03263.79.1, 
03263.79.2, 03263.79.11, 03263.79.12, 03263.79.13, 
03263.79.14, 03263.79.15, 03263.79.25, 03263.79.26, 
03263.79.27, 03263.79.28, 03263.79.31, 03263.79.196, 
03263.79.481, 03263.80.4, 03263.80.5, 03263.80.6, 
03263.80.7, 03263.80.8, 03263.80.9, 03263.80.10, 
03263.80.19, 03263.80.110, 03263.81.1, 03263.81.32, 
03263.81.47, 03263.81.100, 03263.81.101, 03263.81.220, 
03263.81.499, 03263.81.501, 03263.83.552, 03263.84.3, 
03263.84.6, 03263.84.13, 03263.84.14, 03263.84.466, 
03263.84.514, 03263.84.515, 03263.84.517, 03263.84.518, 
03263.86.1, 03263.86.7, 03263.86.442, 03263.86.445, 
03263.86.448, 03263.86.450, 03263.86.453, 03263.96.12, 
03263.96.13, 03263.96.14, 03263.96.15, 03263.96.16, 
03263.96.18, 03263.97.1, 03263.97.10, 03263.97.11, 
03263.97.402, 03263.102.584, 03263.104.15, 03263.104.17, 
03263.104.18, 03263.104.99, 03263.104.100, 03263.104.185, 
03263.104.186, 03263.104.189, 03263.104.190, 03263.112.1, 
03263.112.34, 03263.112.51, 03263.112.53, 03263.113.1, 
03263.114.22, 03263.114.23, 03263.116.1, 03263.116.3, 
03263.116.164, 03263.116.178, 03263.117.10, 03263.117.11, 
03263.117.139, 03263.117.145, 03263.120.7, 03263.123.40, 
03263.123.210, 03263.123.211, 03263.124.18, 03263.124.19, 
03263.124.20 , 03263.124.257, 03263.125.165, 
03263.125.166 , 03263.125.173, 03263.125.176 , 
03263.125.177, 03263.125.191, 03263.125.202 , 
03263.127.23, 03263.127.24, 03263.127.25, 03263.127.27, 
03263.127.60, 03263.127.68, 03263.130.6, 03263.130.376, 
03263.130.377, 03263.130.379, 03263.130.382 , 
03263.130.383, 03263.131.50, 03263.131.63, 03263.131.67, 
03263.131.444, 03263.131.446, 03263.136.5, 03263.139.7;

за  с. Бело  поле,  община  Ружинци – 03678.3.48, 
03678.56.16, 03678.56.17, 03678.56.32, 03678.56.36, 
03678.56.37, 03678.56.38, 03678.56.41, 03678.56.42, 
03678.56.45, 03678.56.160, 03678.78.1, 03678.80.34, 
03678.83.1, 03678.84.28, 03678.84.29, 03678.84.30, 
03678.84.31, 03678.84.54, 03678.84.56, 03678.85.1, 
03678.85.5, 03678.85.32, 03678.85.34, 03678.85.36, 
03678.85.37, 03678.85.45, 03678.86.29, 03678.86.30, 
03678.87.159, 03678.88.22, 03678.88.154, 03678.89.25, 
03678.89.31, 03678.95.16, 03678.95.17, 03678.95.29, 
03678.97.2 , 03678.97.3, 03678.97.4, 03678.97.9, 
03678.97.10, 03678.97.12, 03678.97.13, 03678.97.14, 
03678.97.15, 03678.97.16, 03678.97.271, 03678.97.272, 
03678.97.273, 03678.98.1, 03678.98.2, 03678.98.4, 
03678.99.4, 03678.100.2, 03678.100.10, 03678.100.15, 
03678.100.17, 03678.101.1, 03678.101.2, 03678.101.3, 
03678.101.5, 03678.101.8, 03678.101.9, 03678.101.15, 
03678.102.11, 03678.104.1, 03678.104.7, 03678.105.1, 
03678.105.2, 03678.105.4, 03678.108.34, 03678.108.35, 

43829.232.85, намиращ се в землището на Лисец, 
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването 
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министер-
ски съвет, с което са отчуждени имоти и части 
от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
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03678.108.36, 03678.108.37, 03678.108.100, 03678.109.1, 
03678.109.2, 03678.109.3, 03678.110.1, 03678.110.2, 
03678.110.3, 03678.110.4, 03678.110.7, 03678.110.8, 
03678.111.2, 03678.111.3, 03678.111.4, 03678.111.5, 
03678.111.7, 03678.112.1, 03678.112.3, 03678.112.4, 
03678.112.5, 03678.112.8, 03678.113.15, 03678.127.1, 
03678.127.5, 03678.127.8, 03678.131.1, 03678.131.2, 
03678.131.3, 03678.131.4, 03678.131.5, 03678.131.14, 
03678.132.1, 03678.132.20, 03678.132.22, 03678.132.26, 
03678.132.29, 03678.132.30, 03678.132.31, 03678.134.25, 
03678.211.4;

за  с. Гюргич,  община  Ружинци – 18486.26.9, 
18486.28.1, 18486.28.4, 18486.28.208, 18486.33.1, 
18486.33.2, 18486.33.3, 18486.33.5, 18486.33.200, 
18486.33.204, 18486.33.225, 18486.33.213, 18486.34.1, 
18486.34.2, 18486.34.11, 18486.34.12, 18486.34.13, 
18486.34.572, 18486.38.21, 18486.38.211, 18486.42.184, 
18486.49.5, 18486.49.6, 18486.49.7, 18486.49.8, 
18486.49.9, 18486.49.220, 18486.52.1, 18486.52.2, 
18486.52.3, 18486.52.4, 18486.52.319, 18486.53.10, 
18486.53.11, 18486.53.12, 18486.53.13, 18486.53.14, 
18486.53.15, 18486.53.16, 18486.53.315, 18486.55.1, 
18486.55.2, 18486.55.7, 18486.55.16, 18486.55.222, 
18486.55.592, 18486.56.1, 18486.56.2, 18486.56.3, 
18486.56.4, 18486.56.5, 18486.56.6, 18486.56.7, 
18486.56.8, 18486.56.9, 18486.56.10, 18486.56.11, 
18486.56.12, 18486.56.13, 18486.56.14, 18486.56.15, 
18486.56.16, 18486.56.17, 18486.56.18, 18486.56.19, 
18486.56.20, 18486.56.21, 18486.56.22, 18486.56.589, 
18486.79.7, 18486.79.171, 18486.79.378, 18486.80.13, 
18486.80.14, 18486.80.355, 18486.80.357, 18486.80.358, 
18486.80.362, 18486.91.366, 18486.91.799, 18486.168.20, 
18486.168.373, 18486.168.602 , 18486.168.606 , 
18486 .169. 372 , 18486 .169. 380 , 18486 .171.17, 
18486 .171.18 , 18486 .171.390 , 18486 .171.391 , 
18486.172.4, 18486.172.5, 18486.172.6, 18486.172.7, 
18486.172.8, 18486.172.9, 18486.172.12, 18486.172.305, 
18486.172.307, 18486.172.386, 18486.714.7, 18486.714.8, 
18486.714.9, 18486.714.199, 18486.714.203, 18486.715.18, 
18486.715.313, 18486.716.13, 18486.716.18, 18486.716.19, 
18486.716.20, 18486.716.26, 18486.716.27, 18486.716.114, 
18486.716.115, 18486.716.127, 18486.716.130 , 
18486.716.213, 18486.716.221, 18486.716.306 , 
18486.716.612 , 18486.716.752 , 18486.716.753, 
18486.730.584;

за  с. Динково,  община  Ружинци – 21193.53.36, 
21193.53.37, 21193.62.30, 21193.63.8, 21193.63.11, 
21193.63.12, 21193.64.11, 21193.64.19, 21193.64.20, 
21193.64.21, 21193.64.22, 21193.64.23, 21193.64.24, 
21193.64.25, 21193.64.26, 21193.64.28, 21193.65.1, 
21193.65.2 , 21193.65.3, 21193.65.4, 21193.65.5, 
21193.65.10, 21193.65.11, 21193.65.12, 21193.65.13, 
21193.66.6, 21193.66.7, 21193.67.1, 21193.67.11, 
21193.68.1, 21193.68.10, 21193.68.21, 21193.69.1, 
21193.69.14, 21193.69.32, 21193.69.33, 21193.69.34, 
21193.70.1, 21193.70.2, 21193.70.12, 21193.70.13, 
21193.70.14, 21193.70.15, 21193.70.16, 21193.70.17, 
21193.70.18, 21193.70.19, 21193.70.20, 21193.70.21, 
21193.70.22, 21193.70.23, 21193.70.24, 21193.70.25, 
21193.70.26, 21193.70.27, 21193.70.28, 21193.70.29, 
21193.71.7, 21193.71.8, 21193.71.9, 21193.71.10, 
21193.71.11, 21193.71.12, 21193.71.13, 21193.71.14, 
21193.71.15, 21193.71.16, 21193.71.17, 21193.74.18, 
21193.74.19, 21193.75.17, 21193.75.18, 21193.76.4, 
21193.76.10, 21193.76.11, 21193.76.12, 21193.76.13, 
21193.76.14, 21193.76.15, 21193.76.16, 21193.76.17, 
21193.76.18, 21193.76.19, 21193.76.20, 21193.76.24, 
21193.76.25, 21193.76.28, 21193.76.29, 21193.76.30, 

21193.76.31, 21193.77.18, 21193.78.5, 21193.78.7, 
21193.78.8, 21193.78.9, 21193.78.10, 21193.78.11, 
21193.79.3, 21193.79.4, 21193.79.5, 21193.79.6, 21193.79.7, 
21193.79.8, 21193.80.1, 21193.80.2 , 21193.80.4, 
21193.80.5, 21193.81.1, 21193.82.1, 21193.86.1, 21193.87.8, 
21193.87.9, 21193.87.10, 21193.87.11, 21193.87.12, 
21193.87.13, 21193.87.19, 21193.89.7, 21193.89.2, 
21193.89.3, 21193.89.4, 21193.89.5, 21193.89.8, 21193.89.9, 
21193.89.10, 21193.89.12, 21193.89.13, 21193.89.14, 
21193.90.1, 21193.90.23, 21193.91.20, 21193.96.111, 
21193.98.33, 21193.98.35, 21193.98.36, 21193.98.37, 
21193.98.38, 21193.98.39, 21193.98.43, 21193.99.2, 
21193.99.3, 21193.99.4, 21193.99.5, 21193.99.6, 21193.99.9, 
21193.99.10, 21193.99.11, 21193.99.12, 21193.99.13, 
21193.99.14, 21193.99.15, 21193.99.16, 21193.99.17, 
21193.99.18, 21193.99.19, 21193.99.23, 21193.99.24;

за  с. Дражинци,  община  Ружинци – 23515.1.12, 
23515.1.19, 23515.1.20, 23515.1.21, 23515.1.22 , 
23515.2.13, 23515.6.36, 23515.16.19, 23515.16.20, 
23515.16.21, 23515.16.22, 23515.16.25, 23515.16.26, 
23515.16.27, 23515.16.29, 23515.16.30, 23515.16.31, 
23515.16.32, 23515.16.33, 23515.16.34, 23515.16.35, 
23515.16.36, 23515.16.37, 23515.16.38, 23515.16.41, 
23515.16.42, 23515.16.43, 23515.17.1, 23515.17.2, 
23515.17.3, 23515.17.4, 23515.17.5, 23515.17.6, 23515.17.7, 
23515.17.8, 23515.17.9, 23515.17.10, 23515.17.11, 
23515.19.28, 23515.7.20, 23515.20.12, 23515.21.1, 
23515.21.2, 23515.21.3, 23515.21.56, 23515.21.58, 
23515.22.1, 23515.26.15, 23515.26.16, 23515.26.17, 
23515.29.1, 23515.29.2 , 23515.29.3, 23515.29.4, 
23515.29.5, 23515.29.32, 23515.29.38, 23515.30.20, 
23515.30.25, 23515.30.26, 23515.30.28, 23515.30.29, 
23515.30.30, 23515.30.31, 23515.33.1, 23515.33.2, 
23515.33.3, 23515.33.4, 23515.33.5, 23515.33.6, 23515.33.7, 
23515.33.8, 23515.33.9, 23515.33.10, 23515.33.11, 
23515.33.12, 23515.33.29, 23515.33.30, 23515.33.31, 
23515.33.32, 23515.33.33, 23515.33.37, 23515.33.38, 
23515.33.39, 23515.34.2, 23515.34.3, 23515.34.5, 
23515.34.7, 23515.34.8, 23515.34.9, 23515.35.8, 
23515.35.9, 23515.41.25, 23515.66.1, 23515.66.2, 
23515.66.4, 23515.66.5, 23515.201.17, 23515.201.18, 
23515.202.1, 23515.202.4, 23515.251.11, 23515.271.3, 
23515.271.4, 23515.271.8, 23515.271.9, 23515.271.10, 
23515.322.21, 23515.322.23, 23515.322.26, 23515.553.11, 
23515.553.12, 23515.553.13, 23515.554.5, 23515.554.26, 
23515.554.27, 23515.554.28, 23515.554.30, 23515.554.31;

за  с. Дреновец,  община  Ружинци – 23672.2.267, 
23672.2.269, 23672.4.270, 23672.6.1, 23672.6.3, 
23672.6.22, 23672.6.43, 23672.6.266, 23672.30.5, 
23672.30.7, 23672.34.35, 23672.34.386, 23672.47.24, 
23672.47.297, 23672.49.1, 23672.49.37, 23672.50.11, 
23672.50.12, 23672.50.13, 23672.50.14, 23672.50.15, 
23672.50.16, 23672.50.17, 23672.50.18, 23672.50.19, 
23672.50.20, 23672.50.21, 23672.50.22, 23672.50.23, 
23672.50.24, 23672.50.25, 23672.50.26, 23672.50.27, 
23672.51.26, 23672.51.27, 23672.51.172, 23672.51.331, 
23672.51.333, 23672.52.1, 23672.52.2, 23672.52.3, 
23672.52.4, 23672.52.5, 23672.52.9, 23672.52.10, 
23672.52.11, 23672.52.12, 23672.52.13, 23672.62.327, 
23672.108.5, 23672.108.14, 23672.108.384, 23672.108.385, 
23672.109.8, 23672.109.9, 23672.109.27, 23672.109.28, 
23672.109.188, 23672.109.375, 23672.109.382, 23672.111.1, 
23672.111.381, 23672.112.1, 23672.112.334, 23672.113.1, 
23672.113.2, 23672.113.3, 23672.113.28, 23672.113.29, 
23672.113.339, 23672.134.38, 23672.134.377, 23672.136.1, 
23672.136.2, 23672.136.3, 23672.136.14, 23672.136.434, 
23672.137.1, 23672.137.8, 23672.137.9, 23672.137.10, 
23672.137.11, 23672.137.12, 23672.137.13, 23672.137.15, 



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  167   

23672.137.16, 23672.137.17, 23672.137.18, 23672.137.19, 
23672.137.20, 23672.137.21, 23672.137.23, 23672.137.24, 
23672.137.25, 23672.137.26, 23672.137.27, 23672.137.28, 
23672.137.29, 23672.137.30, 23672.137.31, 23672.137.32, 
23672.137.34, 23672.137.40, 23672.137.41, 23672.137.42, 
23672.137.43, 23672.137.44, 23672.137.45, 23672.140.1, 
23672.140.22, 23672.140.23, 23672.140.24, 23672.140.25, 
23672.140.26, 23672.140.27, 23672.140.28, 23672.140.29, 
23672.140.30, 23672.140.31, 23672.140.32, 23672.140.33, 
23672.140.48, 23672.140.429, 23672.141.2, 23672.141.3, 
23672.141.4, 23672.141.5, 23672.141.6, 23672.164.9, 
23672.164.12, 23672.164.13, 23672.164.14, 23672.164.15, 
23672.164.16, 23672.164.17, 23672.164.223, 23672.164.509, 
23672.165.6, 23672.166.1, 23672.166.4, 23672.166.6, 
23672.166.7, 23672.166.8, 23672.166.9, 23672.166.10, 
23672.166.11, 23672.166.12, 23672.166.20, 23672.166.501, 
23672.166.511, 23672.166.661, 23672.167.11, 23672.168.1, 
23672.168.8, 23672.168.12, 23672.168.13, 23672.168.572, 
23672.168.573, 23672.173.580, 23672.174.3, 23672.174.4, 
23672.174.5, 23672.174.6, 23672.174.7, 23672.174.8, 
23672.174.9, 23672.174.10, 23672.174.11, 23672.174.12, 
23672.174.13, 23672.174.14, 23672.174.15, 23672.174.16, 
23672.174.17, 23672.174.18, 23672.174.19, 23672.174.581, 
23672.175.1, 23672.175.593, 23672.176.1, 23672.176.2, 
23672.177.1, 23672.177.2, 23672.177.3, 23672.177.4, 
23672 .180.805, 23672 .201.44 , 23672 .201.213, 
23672 .201.540 , 23672 .201.551, 23672 .202 .46 , 
23672 .2 02 . 554 , 23672 .2 03. 50 , 23672 .2 03. 51 , 
23672.203.550, 23672.205.1, 23672.206.1, 23672.206.2, 
23672.206.3, 23672.206.4, 23672.206.5, 23672.206.6, 
23672.206.7, 23672.206.8, 23672.206.9, 23672.206.10, 
23672 .2 0 6 .4 84 , 23672 .2 0 6 . 553 , 23672 .2 07.1 , 
23672.207.2, 23672.207.3, 23672.207.4, 23672.207.5, 
23672.207.6, 23672.207.7, 23672.208.1, 23672.208.2, 
23672 .208.219, 23672 .208.482 , 23672 .208.567, 
23672 .2 09.1 ,  23672 .2 09.4 83 ,  23672 .2 09.496 , 
23672.215.21, 23672.215.194, 23672.215.441, 23672.229.1, 
23672.230.1, 23672.230.2, 23672.230.3, 23672.230.4, 
23672.230.5, 23672.230.6, 23672.230.9, 23672.230.216, 
23672 .230 . 556 ,  23672 .230 . 557,  23672 .231.1 , 
23672.231.16, 23672.231.552, 23672.231.559, 23672.239.1, 
23672.239.2, 23672.239.3, 23672.240.1, 23672.240.630, 
23672.240.631, 23672.242.2, 23672.242.3, 23672.242.809, 
23672.243.1, 23672.243.680, 23672.244.2, 23672.244.15, 
23672.244.23, 23672.244.25, 23672.244.36, 23672.244.37, 
23672.244.38, 23672.244.40, 23672.244.50, 23672.244.61, 
23672.244.676, 23672.245.1, 23672.245.2, 23672.245.4, 
23672.245.6, 23672.245.673, 23672.245.674, 23672.246.1, 
23672.246.204, 23672.246.205, 23672.246.206, 
23672.246.207, 23672.246.808, 23672.247.4, 23672.247.5, 
23672.247.24, 23672.247.25, 23672.247.26, 23672.247.27, 
23672.247.28, 23672.247.29, 23672.247.30, 23672.247.31, 
23672.247.32, 23672.247.33, 23672.247.34, 23672.247.49, 
23672.247.55, 23672.247.56, 23672.247.58, 23672.247.59, 
23672.247.60, 23672.247.68, 23672.247.83, 23672.247.84, 
23672.247.85, 23672.247.87, 23672.247.88, 23672.247.89, 
23672.247.90, 23672.247.91, 23672.247.94, 23672.247.95, 
23672.247.96, 23672.247.97, 23672.247.98, 23672.247.101, 
23672.247.669, 23672.247.670, 23672.247.671, 23672.248.1, 
23672.248.6, 23672.248.8, 23672.248.722, 23672.249.38, 
23672.249.39, 23672.249.40, 23672.249.41, 23672.249.42, 
23672.249.43, 23672.249.44, 23672.249.713, 23672.251.1, 
23672.251.668, 23672.252.2, 23672.252.3, 23672.252.8, 
23672.252.9, 23672.252.10, 23672.252.11, 23672.252.32, 
23672 .252 .807, 23672 .252 .934 , 23672 .255.47, 
23672.255.50, 23672.255.806, 23672.256.1, 23672.258.658, 
23672 .283.657, 23672 .284.660, 23672 .284.707, 
23672 .286.653, 23672 .287.695, 23672 .287.696 , 

23672.288.6, 23672.288.710, 23672.290.13, 23672.290.82, 
23672 .290.159, 23672 .290.811, 23672 .291.23, 
23672 .291.698 , 23672 .292 .10 , 23672 .292 .756 , 
23672.293.700, 23672.294.697, 23672.295.7, 23672.295.9, 
23672.295.11, 23672.295.13, 23672.295.15, 23672.295.16, 
23672 .295.17, 23672 .295.699, 23672 .295.755, 
23672.327.1, 23672.327.2, 23672.327.678, 23672.327.740, 
23672.328.1, 23672.331.3, 23672.331.4, 23672.331.5, 
23672.331.6, 23672.331.7, 23672.331.8, 23672.331.9, 
23672.331.10, 23672.331.11, 23672.331.12, 23672.337.234, 
23672.337.569, 23672.337.634, 23672.338.1, 23672.342.7, 
23672.342.8, 23672.342.10, 23672.342.11, 23672.342.12, 
23672.342.591, 23672.342.595, 23672.344.1, 23672.347.5, 
23672.347.222, 23672.359.1, 23672.359.715, 23672.360.1, 
23672.363.1, 23672.370.1, 23672.370.2, 23672.370.709, 
23672.370.810, 23672.406.1, 23672.406.2, 23672.406.16, 
23672.406.586, 23672.406.804, 23672.553.3, 23672.554.1, 
23672.555.1, 23672.557.124;

за  с. Плешивец,  община  Ружинци – 56753.1.1, 
56753.1.15, 56753.1.16, 56753.1.47, 56753.2.1, 56753.2.2, 
56753.3.1, 56753.4.1, 56753.4.2, 56753.4.7, 56753.4.8, 
56753.4.9, 56753.5.5, 56753.5.6, 56753.5.10, 56753.5.11, 
56753.7.1, 56753.7.3, 56753.7.5, 56753.7.6, 56753.7.7, 
56753.7.8, 56753.7.9, 56753.7.10, 56753.7.16, 56753.7.17, 
56753.7.19, 56753.7.20, 56753.11.1, 56753.11.2, 56753.11.3, 
56753.11.4, 56753.11.5, 56753.11.6, 56753.11.7, 56753.11.8, 
56753.11.9, 56753.12.10, 56753.12.11, 56753.13.4, 
56753.13.7, 56753.13.1, 56753.13.2, 56753.13.5, 56753.13.6, 
56753.13.8, 56753.13.9, 56753.13.10, 56753.13.11, 
56753.13.12, 56753.13.13, 56753.13.14, 56753.13.15, 
56753.13.16, 56753.13.17, 56753.13.18, 56753.13.19, 
56753.13.20, 56753.13.21, 56753.13.22, 56753.13.23, 
56753.13.24, 56753.13.28, 56753.13.29, 56753.13.30, 
56753.13.31, 56753.13.33, 56753.13.34, 56753.13.35, 
56753.13.37, 56753.13.38, 56753.13.39, 56753.13.41, 
56753.13.44, 56753.13.45, 56753.13.48, 56753.13.49, 
56753.13.50, 56753.13.51, 56753.13.53, 56753.13.54, 
56753.13.55, 56753.13.56, 56753.13.57, 56753.13.58, 
56753.13.59, 56753.13.60, 56753.13.63, 56753.13.76, 
56753.13.77, 56753.13.79, 56753.13.80, 56753.14.44, 
56753.14.56, 56753.15.2 , 56753.15.3, 56753.17.1, 
56753.17.2, 56753.21.9, 56753.21.10, 56753.21.11, 
56753.21.12, 56753.21.13, 56753.21.14, 56753.21.15, 
56753.21.16, 56753.21.17, 56753.21.18, 56753.21.19, 
56753.21.20, 56753.21.21, 56753.21.22, 56753.21.23, 
56753.21.24, 56753.21.25, 56753.21.26, 56753.21.27, 
56753.21.28, 56753.21.64, 56753.21.67, 56753.21.71, 
56753.30.5, 56753.32.1, 56753.32.2 , 56753.32.3, 
56753.32.4, 56753.32.5, 56753.32.6, 56753.32.7, 
56753.32.8, 56753.32.9, 56753.32.10, 56753.32.11, 
56753.32.12, 56753.32.13, 56753.35.1, 56753.35.2, 
56753.35.3, 56753.35.4, 56753.35.5, 56753.35.6, 56753.35.7, 
56753.35.8, 56753.37.1, 56753.37.2, 56753.37.3, 56753.37.4, 
56753.37.14, 56753.43.31, 56753.60.1, 56753.62.2, 
56753.62.6, 56753.68.35, 56753.68.50, 56753.68.51, 
56753.68.56, 56753.68.59, 56753.68.60, 56753.68.62, 
56753.68.72, 56753.68.74, 56753.68.75, 56753.68.76, 
56753.68.77, 56753.68.78, 56753.68.81, 56753.68.82, 
56753.70.24, 56753.70.54, 56753.70.55, 56753.70.56, 
56753.70.57, 56753.70.59, 56753.70.60, 56753.71.25, 
56753.72.8, 56753.74.1, 56753.74.2 , 56753.74.18, 
56753.74.19, 56753.77.1, 56753.77.2 , 56753.77.3, 
56753.77.4, 56753.77.5, 56753.77.7, 56753.77.8, 56753.77.9, 
56753.77.10, 56753.77.11, 56753.77.12, 56753.77.13, 
56753.77.14, 56753.77.15, 56753.77.16, 56753.77.17, 
56753.77.18, 56753.77.19, 56753.77.20, 56753.77.21, 
56753.77.22, 56753.77.24, 56753.77.25, 56753.77.26, 
56753.77.27, 56753.77.28, 56753.77.29, 56753.77.30, 
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56753.77.31, 56753.77.32, 56753.77.33, 56753.77.34, 
56753.77.35, 56753.77.36, 56753.77.37, 56753.77.38, 
56753.77.39, 56753.77.40, 56753.77.41, 56753.77.42, 
56753.77.43, 56753.77.44, 56753.77.45, 56753.77.46, 
56753.77.47, 56753.77.48, 56753.77.49, 56753.81.22, 
56753.83.1, 56753.83.2 , 56753.83.3, 56753.83.4, 
56753.83.5, 56753.83.6, 56753.83.7, 56753.83.8, 56753.83.9, 
56753.83.11, 56753.83.12, 56753.83.13, 56753.83.14, 
56753.83.15, 56753.83.16, 56753.83.17, 56753.83.18, 
56753.83.19, 56753.83.20, 56753.83.21, 56753.83.22, 
56753.83.23, 56753.83.26, 56753.83.27, 56753.83.28, 
56753.83.29, 56753.83.30, 56753.83.32, 56753.83.35, 
56753.83.44, 56753.83.45, 56753.83.46, 56753.83.47, 
56753.102.1, 56753.102.2, 56753.102.3, 56753.102.4, 
56753.102.5, 56753.102.6, 56753.102.7, 56753.102.8, 
56753.102.9, 56753.102.10, 56753.111.12, 56753.111.13, 
56753.111.24, 56753.111.25, 56753.111.26, 56753.111.27, 
56753.111.28, 56753.111.30, 56753.111.31, 56753.111.32, 
56753.111.33, 56753.112.2, 56753.112.3, 56753.112.4, 
56753.112.5, 56753.112.6, 56753.112.7, 56753.112.8, 
56753.112.9, 56753.112.10, 56753.112.11, 56753.112.12, 
56753.112.13, 56753.112.19, 56753.112.20, 56753.112.21, 
56753.112.22, 56753.112.23, 56753.112.24, 56753.112.25, 
56753.112.27, 56753.112.29, 56753.113.31, 56753.117.20, 
56753.119.11, 56753.119.12, 56753.119.13, 56753.119.51, 
56753.119.52, 56753.135.1, 56753.135.31, 56753.144.1, 
56753.144.2, 56753.144.4, 56753.144.25, 56753.144.27, 
56753.161.36, 56753.161.38, 56753.161.39 , 56753.161.40, 
56753.161.41, 56753.161.42, 56753.161.43, 56753.161.44, 
56753.161.46, 56753.162.15, 56753.163.1, 56753.163.2, 
56753.165.8, 56753.165.9, 56753.165.10, 56753.165.11, 
56753.165.17, 56753.165.18, 56753.165.19, 56753.165.21, 
56753.165.22, 56753.165.23, 56753.168.15, 56753.168.16, 
56753.168.17, 56753.168.30, 56753.170.20, 56753.171.12, 
56753.175.7, 56753.175.9, 56753.175.15, 56753.175.23, 
56753.175.24, 56753.175.25, 56753.175.26, 56753.175.27, 
56753.175.28, 56753.175.29, 56753.175.52, 56753.176.53, 
56753.176.125, 56753.177.10, 56753.211.7, 56753.700.4, 
56753.700.5, 56753.700.11, 56753.997.1, 56753.997.2, 
56753.997.16, 56753.997.22;

за  с. Ружинци,  община  Ружинци – 63255.7.35, 
63255.9.1, 63255.9.2, 63255.9.3, 63255.9.51, 63255.9.52, 
63255.9.53, 63255.9.54, 63255.9.55, 63255.9.56, 
63255.9.62 , 63255.9.63, 63255.9.64, 63255.9.66, 
63255.9.67, 63255.10.51, 63255.10.52, 63255.10.54, 
63255.11.14, 63255.11.22, 63255.11.53, 63255.12.1, 
63255.12.14, 63255.12.53, 63255.13.8, 63255.15.50, 
63255.15.51, 63255.15.54, 63255.15.57, 63255.15.60, 
63255.16.12, 63255.16.13, 63255.16.14, 63255.16.15, 
63255.16.16, 63255.16.17, 63255.16.18, 63255.16.19, 
63255.16.20, 63255.16.21, 63255.16.22, 63255.16.23, 
63255.17.1, 63255.17.2, 63255.17.3, 63255.17.4, 63255.17.5, 
63255.17.6, 63255.17.7, 63255.17.8, 63255.17.9, 63255.17.15, 
63255.17.16, 63255.17.17, 63255.17.18, 63255.20.1, 
63255.20.2, 63255.20.3, 63255.20.6, 63255.22.3, 
63255.23.6, 63255.23.7, 63255.23.8, 63255.23.9, 
63255.23.10, 63255.24.23, 63255.25.52, 63255.25.53, 
63255.25.54, 63255.25.55, 63255.25.56, 63255.25.57, 
63255.25.58, 63255.25.59, 63255.25.60, 63255.25.61, 
63255.25.62, 63255.25.63, 63255.25.64, 63255.25.65, 
63255.25.66, 63255.25.67, 63255.25.68, 63255.25.69, 
63255.25.70, 63255.25.71, 63255.25.72, 63255.25.73, 
63255.25.74, 63255.25.75, 63255.25.76, 63255.25.77, 
63255.25.78, 63255.25.79, 63255.25.80, 63255.25.81, 
63255.25.82, 63255.25.83, 63255.25.84, 63255.25.85, 
63255.25.86, 63255.25.87, 63255.25.88, 63255.25.89, 
63255.25.90, 63255.25.95, 63255.25.96, 63255.25.97, 
63255.25.98, 63255.25.99, 63255.25.101, 63255.26.29, 

63255.26.30, 63255.26.31, 63255.26.32, 63255.26.33, 
63255.26.34, 63255.26.35, 63255.26.36, 63255.26.45, 
63255.27.1, 63255.27.24, 63255.27.25, 63255.27.26, 
63255.27.27, 63255.27.28, 63255.27.30, 63255.27.35, 
63255.28.8, 63255.28.25, 63255.28.27, 63255.29.3, 
63255.30.1, 63255.30.2 , 63255.30.3, 63255.30.4, 
63255.30.5, 63255.31.1, 63255.31.2 , 63255.31.3, 
63255.31.4, 63255.31.5, 63255.31.6, 63255.31.7, 
63255.31.8, 63255.31.9, 63255.31.10, 63255.31.11, 
63255.31.12, 63255.31.13, 63255.31.16, 63255.31.18, 
63255.31.21, 63255.31.23, 63255.31.24, 63255.33.1, 
63255.33.2, 63255.33.8, 63255.33.12, 63255.33.13, 
63255.33.14, 63255.115.8, 63255.115.9, 63255.115.10, 
63255.115.13, 63255.115.14, 63255.115.15, 63255.46.8, 
63255.46.10, 63255.46.11, 63255.46.44, 63255.46.45, 
63255.46.47, 63255.48.95, 63255.48.96, 63255.48.97, 
63255.50.22, 63255.59.62, 63255.59.64, 63255.59.66, 
63255.62.27, 63255.65.37, 63255.66.1, 63255.66.10, 
63255.66.12, 63255.66.13, 63255.66.14, 63255.66.19, 
63255.66.20, 63255.66.23, 63255.66.26, 63255.66.27, 
63255.67.19, 63255.67.38, 63255.67.40, 63255.32.22, 
63255.32.23, 63255.32.25, 63255.32.29, 63255.32.32, 
63255.32.48, 63255.32.50, 63255.34.2, 63255.36.1, 
63255.36.2, 63255.36.4, 63255.37.10, 63255.39.1, 
63255.39.2 , 63255.39.3, 63255.39.4, 63255.39.5, 
63255.40.1, 63255.40.5, 63255.41.1, 63255.41.2 , 
63255.41.3, 63255.42.3, 63255.42.4, 63255.42.5, 
63255.42.6, 63255.43.1, 63255.43.2 , 63255.43.3, 
63255.43.4, 63255.43.5, 63255.43.6, 63255.43.7, 
63255.43.8, 63255.43.9, 63255.43.10, 63255.43.11, 
63255.43.12, 63255.43.13, 63255.43.14, 63255.43.15, 
63255.43.16, 63255.43.17, 63255.43.18, 63255.43.19, 
63255.43.21, 63255.43.22, 63255.44.1, 63255.69.2, 
63255.70.2 , 63255.70.3, 63255.70.4, 63255.70.5, 
63255.70.6, 63255.70.7, 63255.70.8, 63255.70.9, 
63255.70.11, 63255.72.16, 63255.73.1, 63255.73.2, 
63255.73.3, 63255.74.1, 63255.74.2, 63255.75.1, 63255.75.5, 
63255.75.8, 63255.75.16, 63255.75.18, 63255.75.19, 
63255.75.20, 63255.75.23, 63255.75.24, 63255.76.2, 
63255.76.4, 63255.76.5, 63255.76.6, 63255.76.7, 
63255.76.15, 63255.76.16, 63255.76.17, 63255.76.18, 
63255.78.9, 63255.78.10, 63255.78.13, 63255.79.1, 
63255.79.49, 63255.79.50, 63255.79.51, 63255.79.52, 
63255.79.53, 63255.79.54, 63255.79.55, 63255.79.56, 
63255.79.63, 63255.79.64, 63255.81.49, 63255.83.14, 
63255.85.2, 63255.85.3, 63255.85.57, 63255.86.53, 
63255.88.24, 63255.88.25, 63255.88.26, 63255.88.27, 
63255.88.28, 63255.88.29, 63255.88.30, 63255.88.32, 
63255.88.33, 63255.88.34, 63255.88.35, 63255.89.35, 
63255.89.67, 63255.89.68, 63255.89.69, 63255.89.71, 
63255.90.1, 63255.90.3, 63255.93.1, 63255.94.28, 
63255.117.4, 63255.117.5, 63255.117.6, 63255.117.7, 
63255.117.8, 63255.220.11, 63255.220.12, 63255.220.13, 
63255.220.14, 63255.220.15, 63255.220.16, 63255.221.1, 
63255.221.4, 63255.221.15, 63255.221.18, 63255.381.55, 
63255.381.61, 63255.382.6, 63255.711.29, 63255.711.30;

за с. Черно поле, община Ружинци – 81247.3.49, 
81247.4.32 , 81247.5.1, 81247.7.14, 81247.11.14, 
81247.11.15, 81247.11.16, 81247.11.22, 81247.11.23, 
81247.13.42, 81247.19.1, 81247.19.27, 81247.19.28, 
81247.19.29, 81247.83.1, 81247.83.2, 81247.83.24, 
81247.83.57, 81247.83.58, 81247.83.59, 81247.84.1, 
81247.84.11, 81247.84.12, 81247.86.16, 81247.86.17, 
81247.86.18, 81247.87.1, 81247.87.2, 81247.88.1, 
81247.88.17, 81247.88.18, 81247.88.19, 81247.92.1, 
81247.92.18, 81247.92.19, 81247.92.20, 81247.95.1, 
81247.96.1, 81247.96.9, 81247.96.26, 81247.96.27, 
81247.96.28, 81247.96.29, 81247.96.30, 81247.98.1, 
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81247.98.11, 81247.98.21, 81247.66.10, 81247.66.11, 
81247.66.12, 81247.66.13, 81247.66.15, 81247.66.16, 
81247.66.19, 81247.66.20, 81247.66.21, 81247.66.24, 
81247.66.25, 81247.67.91, 81247.67.94, 81247.67.95, 
81247.67.96, 81247.74.1, 81247.74.56, 81247.74.57, 
81247.74.58, 81247.74.59, 81247.74.60, 81247.122.21, 
81247.122.22, 81247.122.23, 81247.169.1, 81247.169.2, 
81247.169.3, 81247.169.4, 81247.169.7, 81247.169.8, 
81247.169.9, 81247.169.10, 81247.170.5.

Проектите за изменение се намират в Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Видин. 
В 14-дневен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
се запознаят с проектите и да изразят писмено 
становище с представяне на доказателства.
9461

65. – Община Благоевград на основание чл. 25, 
ал. 4 от ЗОС уведомява София Иванова Петринска, 
че е издадена Заповед № 1143 от 3.10.2019 г. на 
кмета на община Благоевград (на основание чл. 25, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за 
отчуждаване на 347 кв. м, представляващи имот 
с идентификатор 04279.601.1399 по кадастрална-
та карта на Благоевград, одобрена със Заповед 
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г., за мероприятието 
ул. Родина от о.т. 51, о.т. 52, о.т. 53 по плана на 
ІV микрорайон – Благоевград (района на и около 
ЮЗУ „Неофит Рилски“), ПУП – ПРЗ, одобрен с 
Решение № 142, протокол № 7 от 10.06.2005 г. на 
Общинския съвет – Благоевград. Обезщетението 
в размер 716,12 лв. за София Иванова Петринска 
ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, 
Благоевград, по сметка на правоимащата след 
влизане в сила на заповедта. Заповедта може да 
бъде обжалвана в 14-дневен срок след обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“.
9529

15. – Община Ботевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – ПП за 
изграждане на ново въздушно отклонение с усу-
кан проводник от съществуващ клон на ВЛНН 
от ТП „Зелин“ за захранване на нови абонати в 
м. Широко ливаде, Ботевград, с обща дължина 
на трасето приблизително L = 347,30 м, преми-
наващо през поземлени имоти (ПИ) 05815.3.102, 
05815.5.160 и 05815.5.13 – общинска публична 
собственост, по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на землище Ботевград съгласно 
приложения проект. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“ може да се 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската 
администрация – Ботевград.
9564

29. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 
от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 125 от 
11.10.2019 г. и № 127 от 15.11.2019 г. на комисията по 
чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед 
№ РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния 
управител на област с административен център 
Варна, са изработени и приети проекти за план на 
новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от 
ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на 
зони по § 4 от ЗСПЗЗ за местност „Манастирски 
рид, Бялата чешма и Дъбравата“ – селищно об-
разувание, землище кв. Виница, община Варна, 
относно поземлени имоти: № 1655, 1850, 1861, 2147, 

2148, 2822, 4164 и 4166, 9630 КР 517 и ПИ с иден-
тификатор 10135.2517.304 по КККР на гр. Варна. 
Проектите за изменение са предоставени за раз-
глеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел 
„Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“. На основание 
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
искания и възражения по проектите до кмета 
на общината.
9565

26. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за ПУП – ПП в обхвата на ПИ с иденти-
фикатори № 36837.52.12, 36837.69.141 и 36837.69.148 
по КККР на гр. Килифарево – м. Мочура, с цел 
създаване на устройствена основа за изграждане 
на външна електроразпределителна мрежа за 
захранване с ток на обект „беседка – навес“ в 
ПИ с идентификатор № 36837.71.15. Проектът 
се намира в Кметство Килифарево, стая 11. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
9563

6. – Община Гълъбово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 16 по 
протокол № 3 от 26.11.2019 г. на Общинския съ-
вет – гр. Гълъбово, е одобрен ПУП – парцеларен 
план за обект на техническата инфраструктура: 
„Оптично трасе с. Главан – с. Мъдрец“, с тра-
се и сервитути през имоти с идентификатори 
14951.29.988, 14951.29.352, 14951.5.1066, 14951.28.972 и 
14951.27.146 по КК на с. Главан и имоти с иденти-
фикатори 49535.149.537, 49535.226.507, 49535.148.507, 
49535.141.507, 49535.138.507, 49535.112.507 и 
49535.111.552 по КК на с. Мъдрец. Проектът е 
изложен в сградата на общинската админи-
страция, ет. 2, стая № 207. Решението може да 
бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
чрез Община Гълъбово пред Административния 
съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнарод-
ването му в „Държавен вестник“.
9500

7. – Община Гълъбово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 15 по 
протокол № 3 от 26.11.2019 г. на Общинския съ-
вет – гр. Гълъбово, е одобрен ПУП – парцеларен 
план за обект на техническата инфраструктура: 
„Оптично трасе с. Мъдрец – с. Искрица“, с 
трасе и сервитути през имоти с идентифика-
тори 49535.118.820, 49535.118.650, 49535.123.636 
и 49535.122.635 по КК на с. Мъдрец и имоти 
с идентификатори 32857.54.265 и 32857.53.243 
по КК на с. Искрица. Проектът е изложен в 
сградата на общинската администрация, ет. 2, 
стая № 207. Решението може да бъде обжалвано 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община 
Гълъбово пред Административния съд – Стара 
Загора, в 30-дневен срок от обнародването му в 
„Държавен вестник“.
9527

4. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за 
обект: „Външно ел. захранване 1 kV на „СОТ ос-



СТР.  170  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

ветление, косачка и циркуляр“ в имот № 013347, 
местност Сеймен тарла, землище на гр. Куклен“. 
Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1 в сградата 
на общинската администрация – Куклен. В едно-
месечен срок от обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 
във връзка с ал. 2 от ЗУТ пряко заинтересованите 
страни могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Куклен.
9566

45. – Община Панагюрище на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка 
с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ 
е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: 
„Изграждане на хидротехническо съоръже-
ние – Изместване на трасе на хвостопровод в 
участък 3 на кота 880,00“, попадащ в територията 
на землището на с. Оборище, община Панагю-
рище. Трасето преминава през следните имоти 
съгласно приложения регистър: поземлен имот 
(ПИ) с № 000843 – дървопроизводителна горска 
площ в местността Меченска лисец – землище на 
с. Оборище, община Панагюрище, поземлен имот 
(ПИ) с № 000931 – дървопроизводителна горска 
площ в местността Туркуловица – землище на 
с. Оборище, община Панагюрище, собственост 
на МЗГ – ДЛ – Панагюрище. Проектът се намира 
в общинската администрация – Панагюрище, 
пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 212, и може да се 
прегледа от заинтересуваните лица. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
9433

1. – Община Пловдив на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за ПУП – парцеларен план на линеен обект на 
техническата инфраструктура извън границите на 
населени места и селищни образувания на обект 
„Трасе за електропровод 1 kV за захранване на 
ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив“ с трасе 
през територията на Община Пловдив през по-
землени имоти с № 56784.382.288, № 56784.382.186 
и № 56784.382.187 – полски път и напоителен 
канал. Проектът е изложен в сградата на общи-
ната, пл. Централен, стая 6, ет. 8. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от об-
народването на обявлението в „Държавен вест-
ник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация.
9399

72. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 635 от 20.09.2019 г., прието с прото-
кол № 53 на Общинския съвет – гр. Приморско, 
е одобрен парцеларен план за изграждане на 
водопровод за захранване на част от имотите 
в зона по § 4 на местност Лозята, землище на 
с. Писменово, община Приморско, като трасето 
ще премине през ПИ № 20.461, ПИ № 20.466, ПИ 
№ 20.476 по плана на новообразуваните имоти на 
м. Лозята, землище на с. Писменово. На основа-
ние чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 

обжалване в 30-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“ чрез Община Приморско 
до Административния съд – Бургас.
9511

12. – Областният управител на Софийска 
област на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) съобщава на 
заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение 
за строеж № 2 от 25.11.2019 г. от областния упра-
вител на Софийска област за строеж: „Изграждане 
на оптично отклонение от опорна мрежа на „А1 
България“ – ЕАД, на територията на община 
Мирково и община Златица“; строежът ще се 
изпълни в землищата на с. Петрич, община Злати-
ца, с. Бенковски и с. Мирково, община Мирково, 
и урбанизирана територия с идентификатор по 
кадастралната карта 48324.22.10, собственост на 
„Елаците – Мед“ – АД, Софийска област, с дължи-
на на трасето 11 071,6 л. м. На основание чл. 149, 
ал. 1 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица по реда на 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София област, в 30-дневен срок от обнарод-
ването му в „Държавен вестник“ чрез областния 
управител на Софийска област.
9502

66. – Община гр. Стамболийски, област Плов-
див, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ 
съобщава, че е изработен проект за ПУП – пар-
целарен план за кабелно ел. трасе за обект 
„Електрозахранване на цех за биодизел“ в УПИ 
012097 – складови и производствени дейности (цех 
за биодизел и офис сграда), местност Пясъците 
по КВС на землището на с. Куртово Конаре, 
община Стамболийски, област Пловдив, към 
електроразпределителна мрежа на Е.Р. КЕЦ 
Стамболийски, община Стамболийски. Заинте-
ресуваните лица могат да се запознаят със съ-
държанието на проекта в отдел „УТ“ в Община 
Стамболийски и при несъгласие на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9520

18. – Община Сърница на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект 
за подробен устройствен план за линеен обект 
извън границите на урбанизираните терито-
рии – парцеларен план за трасе на нова подземна 
кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за 
електрозахранване с обща дължина 487 м, който 
ще захранва ПИ 142058 в местността Голяма и 
Малка Крушици в землището на гр. Сърница. 
Проектното трасе на нова подземна кабелна 
линия започва от съществуващ КРШ ТП „Иби-
шев“, който се намира пред ПИ 000684 по КВС 
на гр. Сърница, минава в сервитута на пътя от 
североизточната страна, докато стигне до ПИ 
143006, където пресича пътното платно и продъл-
жава в сервитута в югоизточната част на пътя, 
докато достигне до ПИ 142057. От там пресича 
ПИ 142057 на около 1 м от южната граница на 
имота и достига до имотната граница на ПИ 
142058, където ще се постави разпределително 
табло. Проектът се намира в Община Сърница, 
Техническа служба, ет. 3. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да 
направят писмени предложения, възражения 
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и искания до кмета на община Сърница в ед-
номесечен срок от обнародване на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
9501

83. – Община Шумен на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересова-
ните лица, че са изработени и одобрени/приети 
от комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ с 
решение по протокол № 2 от 26.11.2019 г. плано-
вете на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от 
ППЗСПЗЗ за местност Под гората, к.р. № 22, ПИ 
5, в землищата на с. Лозево, община Шумен, с 
площ 4,507 дка; Аврадалък, к.р. 33 – ПИ 45, ПИ 
80, Бийрема, к.р. 38 – ПИ 52, ПИ 28, к.р. 40 – ПИ 
1, ПИ 66, Велев рът, к.р. 8 – ПИ 2, к.р. 9 – ПИ 3, 
к.р. 1 – ПИ 1, ПИ 6, ПИ 7, ПИ 9, Дърварски път, 
к.р. 59 – ПИ 15, ПИ 21, к.р. 60 – ПИ 1, ПИ 10, ПИ 
11, ПИ 2, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 9, к.р. 61, ПИ 44, ПИ 
46, ПИ 47, к.р. 59 – ПИ 22, ПИ 24, ПИ 26, ПИ 3, 
ПИ 5, ПИ 7, к.р. 60 – ПИ 6, к.р. 61 – ПИ 16, ПИ 
17, ПИ 19, ПИ 20, ПИ 38, ПИ 40, ПИ 41, ПИ 48, 
Дядо Дечова чешма, к.р. 72 – ПИ 10, Миткова 
могила, к.р. 40 – ПИ 116, ПИ 119, ПИ 120, ПИ 121, 
ПИ 122, ПИ 123, ПИ 124, ПИ 125, ПИ 126, ПИ 
133, ПИ 27, ПИ 36, ПИ 37, ПИ 38, ПИ 40, ПИ 41, 
ПИ 42, ПИ 44, ПИ 49, к.р. 44 – ПИ 1, ПИ 3, к.р. 
63 – ПИ 13, ПИ 14, ПИ 4, ПИ 5, к.р. 40 – ПИ 110, 
ПИ 111, ПИ 112, ПИ 23, ПИ 24, ПИ 25, ПИ 29, 
ПИ 31, ПИ 34, к.р. 43 – ПИ 1, ПИ 2, ПИ 3, к.р. 
44 – ПИ 2, к.р. 61 – ПИ 1, ПИ 10, ПИ 11, ПИ 2, 
ПИ 26, ПИ 28, ПИ 29, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 6, ПИ 7, 
ПИ 8, к.р. 63 – ПИ 10, ПИ 11, ПИ 6, ПИ 7, ПИ 
9, Мочура, к.р. 37 – ПИ 1, Обрятков чеир, к.р. 
34 – ПИ 38, ПИ 101, к.р. 4 – ПИ 1, Парапанда, 
к.р. 40 – ПИ 43, к.р. 46 – ПИ 34, ПИ 37, ПИ 38, 
ПИ 53, ПИ 54, к.р. 31 – ПИ 5, к.р. 40 – ПИ 100 и 
Чобанова нива, к.р. 55 – ПИ 2, ПИ 3, к.р. 66 – ПИ 
5, к.р. 57 – ПИ 1, к.р. 66 – ПИ 8 в землището на 
с. Ивански, община Шумен, с площ 127,06 дка. 
Планът е изложен в сградата на общината на 
третия етаж – дирекция „Устройство на терито-
рията“, стая № 330. На основание чл. 28б, ал. 5 от 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
плана до кмета на общината.
9536

9. – Община с. Георги Дамяново, област 
Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че е изработен и представен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект: „Модернизация на Път І-1 (Е79) 
„Видин – Ботевград“, участък от км 61+750 (ки-
лометраж по съществуващ път) 58+128.47 (кило-
метраж по проект) до км 102+060 (километраж 
по съществуващ път І-1) 99+193 (километраж 
по проект)“. На територията на община Георги 
Дамяново парцеларният план засяга поземле-
ни имоти в землището на с. Каменна Рикса. 
Проектът се намира в общинската администра-
ция – с. Георги Дамяново, стая 306, ет. 3, и на 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят с 
него, като при необходимост могат да направят 
писмени искания, предложения и възражения до 
общинската администрация – с. Георги Дамяно-
во, област Монтана.
9432

66. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е постъпил проект за 
ПУП – парцеларен план, като част от комплек-
сен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за 
обект: „Подземен кабел 20 kV от съществуващ 
ЖР стълб № 112 в оста на ВЛ 20 kV „Песнопой“, 
П/ст Черноземен до нов трафопост тип БКТП 
„Роза“ 1х800 (250) kVa в УПИ 04.190 – производ-
ствена и складова дейност (ПИ с идентификатор 
32038.4.190), местност Читаш дере, по плана на 
с. Иван Вазово, община Калояново, област Плов-
див, преминаващ през пътища – поземлени имоти 
с идентификатори № 32038.4.196 и № 32038.4.203 
по КК и КР на с. Иван Вазово, община Кало-
яново, област Пловдив. Проектът е изложен за 
разглеждане в сградата на Община Калояново, 
стая № 10. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания до Община Калояново.
9434

63. – Община с. Ружинци, област Видин, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект на ПУП – парцеларен план 
за обект: „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Ви-
дин – Ботевград“, участък от км 61+750 (киломе-
траж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (кило-
метраж по проект) до км 102+060 (километраж 
по съществуващ път I-1)≡99+193 (километраж по 
проект)“. На територията на община Ружинци 
парцеларният план засяга поземлени имоти в 
землищата на с. Ружинци, с. Гюргич, с. Плеши-
вец и с. Черно поле. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да се запознаят с предложения проект в сграда-
та на Община Ружинци и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
9531

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че по протест на прокурор от Окръжна проку-
ратура – Благоевград, против разпоредбите на 
подзаконов нормативен акт, предвидени в цялост 
в Наредбата за осигуряване на противопожар-
ния ред на Община Сатовча, е образувано адм. 
дело № 1226/2019 г. по описа на Администра-
тивния съд – Благоевград, което е насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
7.02.2020 г. от 10 ч.
9532

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, aл. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че по протест на прокурор при Окръжна про-
куратура – Благоевград, с който са оспорени 
разпоредбите на чл. 1, ал. 15 и на чл. 7, ал. 13 от 
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, 
безопасността на движението и чистотата на те-
риторията на община Симитли, приета с Решение 
№ 52 по протокол № 9 от 26.09.1996 г., изменена 
и допълнена с Решение № 69 от 14.07.2000 г., с 
Решение № 153 от 6.04.2001 г., с Решение № 233 
от 15.02.2002 г., с Решение № 257 от 19.05.2006 г., 
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с Решение № 74 от 17.02.2012 г., с Решение № 1400 
от 6.10.2015 г. и с Решение № 282 от 15.08.2016 г., 
с искане оспорените разпоредби да бъдат обявени 
за нищожни, е образувано адм. дело № 747/2019 г. 
по описа на Административния съд – Благоев-
град, което е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 31.01.2020 г. от 10,45 ч.
9537

Административният съд – Варна, на основа-
ние чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е образувано 
адм. д. № 1676/2019 г. по описа на Администра-
тивния съд – Варна, VІ състав, чийто предмет на 
оспорване е искане за прогласяване на нищожност 
на Решение № 2405-10 на Общинския съвет – Ва-
рна, по протокол № 24 от заседание, проведено на 
23, 24, 30.06.2010 г., с което на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 
и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, Специфичните правила и 
норми на гр. Варна и предложение на кмета на 
община Варна с вх. № Д-2-9200/671 от 22.02.2010 г. 
е одобрен план за регулация и застрояване на 
кв. Свети Никола, гр. Варна, в частта относно 
УПИ ХVІ-676, идентичен с ПИ с идентификатор 
10135.2526.9625, по оспорване на Васил Иванов 
Василев и Екатерина Пенева Пейчева. Заинте-
ресуваните лица могат да подадат заявление по 
реда на чл. 218, ал. 5 от ЗУТ за конституирането 
им като ответници в настоящото производство 
в едномесечен срок от деня на обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“, към което 
да приложат писмени доказателства, удостоверя-
ващи качеството им на заинтересовани лица. По 
оспорването е образувано адм. д. № 1676/2019 г. 
по описа на Административния съд – Варна, VІ 
състав, насрочено за 17.02.2020 г. от 10 ч.
9557

Административният съд – Видин, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобща-
ва, че е постъпило оспорване от зам. окръжен 
прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, с 
който се оспорва чл. 58, ал. 4 и 5 от Наредбата 
за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Димово, приета с Реше-
ние № 25, взето с протокол № 6 на заседание на 
Общинския съвет – гр. Димово, на 29.02.2008 г., 
и цялата наредба, по което е образувано адм. д. 
№ 376/2019 г. по описа на Административния 
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 28.01.2020 г. от 10 ч.
9562

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е 
постъпила жалба от Стефан Костадинов Тодоров 
с оспорване за незаконосъобразност на Решение 
№ 2349 на Общинския съвет – гр. Стара Загора, 
с което е одобрен проект за ПУП – изменение 
на план за регулация и план за застрояване за 
новообразуваните имоти от територията на парк/
квартал Бедечка по плана на гр. Стара Загора, 
обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, по плана на гр. Стара Загора относно 
УПИ I в кв. 810 с отреждане „За парк и открити 
спортни обекти“, в частта относно имот с иден-
тификатор 68850.513.6848 (отбелязан с черно на 
графичната част и идентичен с УПИ XІ-6100 в 
квартал 810 по ПУП, одобрен с Решение № 283 

от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара 
Загора) по кадастралната карта на Стара Загора, 
което решение е обнародвано в ДВ, бр. 59 от 
2019 г. Заинтересованите лица могат да подадат 
заявление за конституирането им като ответни-
ци в производството по адм. дело № 641/2019 г. 
в едномесечен срок от деня на обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“. Заявлението 
следва да е със съдържание, отговарящо на изис-
кванията на чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението 
следва да се приложат писмени доказателства, 
удостоверяващи качеството на заинтересовано 
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо 
да се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадената жалба. Делото е насрочено за 
18.02.2020 г. от 10,30 ч.
9538

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е по-
стъпила жалба от Радослав Недялков Джамбазов 
с оспорване за незаконосъобразност на Решение 
№ 2349 на Общинския съвет – гр. Стара Загора, 
с което е одобрен проект за ПУП – изменение 
на план за регулация и план за застрояване 
за новообразуваните имоти от територията на 
парк/квартал Бедечка по плана на гр. Стара 
Загора, обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 
816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 
827, 828, 829, 830, 831, по плана на гр. Стара 
Загора относно УПИ I в кв. 810 с отреждане 
„За парк и открити спортни обекти“, в частта 
с идентификатори 68850.513.6822, 68850.513.6823, 
68850.513.6807, 68850.513.6808, 68850.513.6809, 
68850.513.6810, 68850.513.6811, 68850.513.6804 и 
68850.513.6814 (отбелязани с черно на графичната 
част и идентични с УПИ XVІ-6178, XVII-6178, 
I-6179, ІІ-6179, ІІІ-6179, ІV-6179, V-6179, VIII-108 в 
кв. 808 и IV-107 в квартал 807 по ПУП, одобрен 
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Стара Загора) по кадастралната карта 
на Стара Загора, което решение е обнародвано 
в ДВ, бр. 59 от 2019 г. Заинтересованите лица 
могат да подадат заявление за конституирането 
им като ответници в производството по адм. 
дело № 649/2019 г. в едномесечен срок от деня на 
обнародване на обявлението в „Държавен вест-
ник“. Заявлението следва да е със съдържание, 
отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 5 от 
ЗУТ. Към заявлението следва да се приложат 
писмени доказателства, удостоверяващи качест-
вото на заинтересовано лице на заявителя. Със 
заявлението е недопустимо да се правят искания 
за отмяна на индивидуалния административен 
акт, както и за присъединяване към подадената 
жалба. Делото е насрочено за 18.02.2020 г. от 10 ч.
9539

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че 
е постъпила жалба от Таньо Йовчев Танев с 
оспорване за незаконосъобразност на Решение 
№ 2349 на Общинския съвет – гр. Стара Загора, 
с което е одобрен проект за ПУП – изменение 
на план за регулация и план за застрояване за 
новообразуваните имоти от територията на парк/
квартал Бедечка по плана на гр. Стара Загора, 
обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
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818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, по плана на гр. Стара Загора относно 
УПИ I в кв. 810 с отреждане „За парк и открити 
спортни обекти“, в частта относно имот с иден-
тификатор 68850.513.6860 (отбелязан с черно на 
графичната част и идентичен с УПИ VIII-6100 в 
квартал 811 по ПУП, одобрен с Решение № 283 
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара 
Загора) по кадастралната карта на Стара Загора, 
което решение е обнародвано в ДВ, бр. 59 от 
2019 г. Заинтересованите лица могат да подадат 
заявление за конституирането им като ответници в 
производството по адм. д. № 647/2019 г. в едноме-
сечен срок от деня на обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е 
със съдържание, отговарящо на изискванията на 
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да 
се приложат писмени доказателства, удостове-
ряващи качеството на заинтересовано лице на 
заявителя. Със заявлението е недопустимо да 
се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадената жалба. Делото е насрочено за 
18.02.2020 г. от 10,45 ч.
9540

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е 
постъпила жалба от Николай Лазаров Марков 
с оспорване за незаконосъобразност на Решение 
№ 2349 на Общинския съвет – гр. Стара Загора, 
с което е одобрен проект за ПУП – изменение 
на план за регулация и план за застрояване за 
новообразуваните имоти от територията на парк/
квартал Бедечка по плана на гр. Стара Загора, 
обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 
828, 829, 830, 831, по плана на гр. Стара Загора 
относно УПИ I в кв. 810 с отреждане „За парк 
и открити спортни обекти“, в частта, в която 
попадат имоти с идентификатори 68850.513.6945, 
68850.513.6946 (отбелязани с черно на графичната 
част и идентични съответно с УПИ VІІ-6152 и 
VІІІ-6152 в квартал 817 по плана на гр. Стара 
Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара 
Загора) по кадастралната карта на Стара Загора, 
което решение е обнародвано в ДВ, бр. 59 от 
2019 г. Заинтересованите лица могат да подадат 
заявление за конституирането им като ответници в 
производството по адм. д. № 490/2019 г. в едноме-
сечен срок от деня на обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е 
със съдържание, отговарящо на изискванията на 
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да 
се приложат писмени доказателства, удостове-
ряващи качеството на заинтересовано лице на 
заявителя. Със заявлението е недопустимо да 
се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадената жалба. Делото е насрочено за 
18.02.2020 г. от 10,45 ч.
9541

Административният съд – Ямбол, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната 
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 58, 
ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне размера на 

местните такси на територията на община Топо-
ловград, приета с Решение № 40 от 28.02.2008 г. 
на Общинския съвет – Тополовград, последно 
изменена с Решение № 483 от 31.01.2019 г., по 
което е образувано адм. д. № 442/2019 г. по описа 
на Административния съд – Ямбол, насрочено за 
30.01.2020 г. от 10 ч.
9556

Районният съд – гр. Исперих, гражданска 
колегия, призовава Виктория Олександривна 
Мюмюн с последен адрес Украйна, сега с не-
известен адрес, да се яви в съда на 7.02.2020 г. 
в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 909/2019 г., 
заведено от Ахмед Ш. Мюмюн. Ответницата да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9558

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76, 
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. 
№ 1082/2019 г. по описа на съда по предявено на 
31.07.2019 г. мотивирано искане на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество с правно 
основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ във 
връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 
от 2019 г.) с цена на иска – 1 040 028,36 лв., за 
отнемане в полза на държавата на следното 
имущество, както следва:

От  Станимир  Жечков  Узунов  на  основание 
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ 
с цена на иска 250 974,57 лв.:

– сумата в размер 3500 лв., представляваща 
равностойността на 350 дружествени дяла от 
капитала на „Смарт Системс – Бургас“ – ООД, 
ЕИК 200738083;

– сумата в размер 500 лв., представляваща 
равностойността на 10 дружествени дяла от капи-
тала на „Чики – Рики“ – ЕООД, ЕИК 200970142;

– сумата в размер 1339 лв., представляваща по-
гасителни вноски по разплащателна сметка – кре-
дитна карта с IBAN BG07FINV915010BGNBBNID 
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр 
Станимир Жечков Узунов;

– сумата в размер 47 729,55 лв., представляваща 
погасителни вноски по разплащателна сметка – кре-
дитна карта с IBAN BG24FINV915010BGN0SIAM 
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр 
Станимир Жечков Узунов;

– сумата в размер 6345,79 лв., представляваща 
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN 
BG41FINV91501000244085 в „Първа инвестиционна 
банка“ – АД, с титуляр Станимир Жечков Узунов;

– сумата в размер 124 916,47 лв., представля-
ваща вноски на каса от трети лица по разплаща-
телна сметка с IBAN BG41FINV91501000244085 в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр 
Станимир Жечков Узунов;

– сумата в размер 169,72 лв., представляваща 
получени плащания на ПОС по разплащателна 
сметка с IBAN BG41FINV91501000244085 в „Първа 
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Станимир 
Жечков Узунов;

– сумата в размер 14,91 лв., представляваща 
изплатени лихви по разплащателна сметка с IBAN 
BG41FINV91501000244085 в „Първа инвестиционна 
банка“ – АД, с титуляр Станимир Жечков Узунов;
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– сумата в размер 1,07 евро с левова рав-
ностойност 2,09 лв., представляваща изпла-
тени лихви по разплащателна сметка с IBAN 
BG10FINV91501003638576 в „Първа инвестиционна 
банка“ – АД, с титуляр Станимир Жечков Узунов;

– сумата в размер 48 лв., представляваща 
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN 
BG62FINV91501015496084 в „Първа инвестицион-
на банка“ – АД, с титуляр „Маре – Станимир 
Узунов“ ЕТ;

– сумата в размер 10,19 евро с левова равностой-
ност 19,93 лв., представляваща изплатени лихви по 
спестовен влог с IBAN BG40BPBI79374444158401 в 
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Станимир 
Жечков Узунов;

– сумата в размер 11 238 лв., представляваща 
погасителни вноски по разплащателна сметка с 
IBAN BG69BPBI79371044158402 в „Юробанк Бъл-
гария“ – АД, с титуляр Станимир Жечков Узунов;

– сумата в размер 40,92 лв., представля-
ваща вноски на каса по кредитна карта с 
№ 5414241606889037 в „Юробанк България“ – АД, 
с титуляр Станимир Жечков Узунов;

– сумата в размер 56,25 евро с левова рав-
ностойност 110,19 лв., представляваща внос-
ка на каса по едномесечен депозит с IBAN 
BG66UNCR70002520156755 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Станимир Жечков Узунов;

– сумата в размер 55 000 лв., представляваща 
върнат заем от Дилян Димов Калъчев.

От  Станимир  Жечков  Узунов  и  Цветелина 
Дикова  Узунова  на  основание  чл. 142,  ал. 2,  т. 2 
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 
36 900 лв.:

– недвижим имот – дворно място, намиращо 
се в с. Есен, община Сунгурларе, област Бургас, 
с площ 1555 кв. м, съставляващо УПИ № IV-126 в 
квартал 31, ведно с построените в гореописаното 
дворно място: масивна еднофамилна жилищна 
сграда с разгъната застроена площ – 126 кв. м, 
и лятна кухня със застроена площ 10 кв. м; 
пазарна стойност на имота към настоящия мо-
мент – 21 000 лв.;

– недвижим имот – поземлен имот с иденти-
фикатор 00833.12.46, намиращ се в местността 
Праматаря, гр. Ахелой, община Поморие, област 
Бургас, с площ на имота 5036 кв. м, с трайно 
предназначение на територията – земеделска, с 
начин на трайно ползване – нива; пазарна стой-
ност на имота към настоящия момент – 6500 лв.;

– недвижим имот – поземлен имот с иден-
тификатор 00833.9.93, намиращ се в местността 
Герена, гр. Ахелой, община Поморие, област 
Бургас, с площ на имота 3405 кв. м, с трайно 
предназначение на територията – земеделска, с 
начин на трайно ползване – нива; пазарна стой-
ност на имота към настоящия момент – 4400 лв.;

– лек автомобил марка „Шкода“, модел „Су-
перб“, регистрационен номер – А8909КР, № на 
рама – TMBDS63U039045551, № на двигате-
ля – AVB290368, цвят – тъмносин металик; па-
зарна стойност на автомобила към настоящия 
момент – 5000 лв.

От  Станимир  Жечков  Узунов  и  Цветелина 
Дикова Узунова  на  основание  чл. 151  във  връзка  с 
чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена 
на иска 634 653,79 лв.:

– сумата в размер 209 600 лв., представля-
ваща непреобразувания остатък от паричната 
равностойност към момента на продажбата на 
урегулиран поземлен имот – УПИ I-7, целият с 
площ 1165 кв. м, намиращ се в местност: Кабата, 
масив: 21 по регулационния план на кв. Ветрен, 
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ведно 
с вилна сграда № 1 с РЗП: 191,20 кв. м, заедно с 
прилежащото мазе с площ по документ: 131,60 
кв. м, построени в североизточната част на 
УПИ I-7;

– сумата в размер 392 753,79 лв., представля-
ваща непреобразувания остатък от паричната 
равностойност към момента на продажбата на 
поземлен имот с идентификатор № 67800.502.153, 
намиращ се в Созопол, ул. Бузлуджа № 6, ведно 
с построената в имота еднофамилна жилищна 
сграда с идентификатор № 67800.502.153.1, застро-
ена на площ 64,25 кв. м, с РЗП 180 кв. м;

– сумата в размер 3100 лв., представляваща 
паричната равностойност към момента на отчуж-
даване на лек автомобил марка „Опел“, модел 
„Тигра“, регистрационен номер – А8150КК;

– сумата в размер 12 500 лв., представляваща 
паричната равностойност към момента на отчуж-
даване на лек автомобил марка „Нисан“, модел 
„Микра“, регистрационен номер – А7327КК;

– сумата в размер 11 700 лв., представлява-
ща паричната равностойност към момента на 
отчуждаване на лек автомобил марка „Мерце-
дес“, модел „ЦЛК 270 ЦДИ“, регистрационен 
номер – А0370МВ;

– сумата в размер 5000 лв., представляваща 
паричната равностойност към момента на отчуж-
даване на лек автомобил марка „Пежо“, модел 
„307 ЦЦ“, регистрационен номер – А0318МК.

От  Цветелина  Дикова  Узунова  на  основание 
чл. 144 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на 
иска 117 500 лв.:

– недвижим имот – магазин № 1 на 1-во ниво 
в сутерена на сградата с административен адрес 
в Бургас, ул. Възраждане № 29, със застроена 
площ 60 кв. м; пазарна стойност към настоящия 
момент – 117 500 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в откри-
то съдебно заседание за 1.04.2020 г. от 14 ч. В 
двумесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на настоящото обявление третите заинте-
ресовани лица, които претендират самостоятелни 
права върху имуществото, предмет на отнемане 
в настоящия процес, могат да встъпят в делото, 
като предявят съответния иск пред Бургаския 
окръжен съд в настоящото дело.
9490

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

3. – Управителният съвет на сдружение „Наци-
онално сдружение на пунктовете за извършване 
на периодични прегледи на МПС“ на основание 
чл. 19, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на чле-
новете на 14.02.2020 г. в 17 ч. на адрес София, 
ул. Бесарабия № 108, при следния дневен ред: 
1. избор на нов състав на управителния съвет; 
2. приемане промени в устава на сдружението; 
3. разни.
9749
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6. – Управителният съвет на „Сдружение 
Футболен клуб Обеля Сити“ – София, на осно-
вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо 
събрание на 14.02.2020 г. в 18 ч. в София 1326, 
район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 229, вх. А, 
ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред: 1. приветствен 
адрес от председателя на управителния съвет; 2. 
приемане на отчет за дейността на управителния 
съвет за периода от учредяване на сдружението 
до 29.12.2019 г. и освобождаването на членовете 
му от отговорност; 3. изменение на устава на 
сдружението, включително с оглед новите из-
исквания, предвидени в Закона за физическото 
възпитание и спорта за членство в Българския 
футболен съюз; 4. освобождаване на членове на 
управителния съвет на сдружението и избор на 
нови; 5. приемане на годишен финансов отчет за 
2019 г.; 6. приемане на бюджет на сдружението за 
2020 г. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава общото събрание 
ще се проведе един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред неза висимо от броя на 
присъстващите членове на сдружението.
9840

41. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Автомобилен клуб „Се-
вер“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на сдружението на 
25.02.2020 г. в 17 ч. в заседателната зала в 
сградата на УСАС, ул. Константин Преславски 
№ 3, София, при следния дневен ред: 1. отчет 
на УС на АК „Север“ за 2019 г.; 2. приемане 
на бюджета на АК „Север“ за 2020 г. Матери-
алите за общото събрание са на разположение 
на адреса на седалището му десет дни преди 
събранието. Регистрацията ще започне в 16 ч. на 
25.02.2020 г. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия 
ден в 18 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от броя на присъстващите.
9559

5. – Управителният съвет на Сдружение на со-
фийските народни читалища – 2005 – София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо 
годишно отчетно-изборно събрание на 26.02.2020 г. 
в 11 ч. в залата на Народно читалище „Славян-
ска беседа – 1880“, ул. Г. С. Раковски № 127, при 
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за 
дейността на ССНЧ през 2019 г.; 2. счетоводен 
отчет; финансов резултат за 2019 г.; 3. отчет на 
контролния съвет на сдружението; 4. изказвания 
по т. 1, 2 и 3; предложения; 5. освобождаване на 
председателя, членовете на управителния съвет и 
контролния съвет поради изтичане на мандата; 6. 
избор на председател, членове на управителния и 
контролния съвет; 7. разни. На основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще 
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място и 
при същия дневен ред.
9859

26. – Управителният съвет на сдружение „Клуб 
по коневъдство и конен спорт „Божур“ – гр. Бо-
журище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от 
устава на сдружението свиква общо събрание на 
29.01.2020 г. в 10 ч. в София, ул. Хайдушко изворче 
№ 28, при следния дневен ред: 1. промяна на седа-
лището и адреса на управление на сдружението; 
проекторешение: ОС приема предложението на 

УС за промяна на седалището и адреса на уп-
равление; 2. промени в устава; проекторешение: 
ОС приема промени съобразно изискванията на 
ЗФВС, както и по предложение на членовете на 
сдружението; 3. освобождаване членовете на УС 
и контролната комисия (КК) поради изтекъл 
мандат; проекторешение: ОС освобождава члено-
вете на УС и КК; 4. избор на нов състав на УС; 
проекторешение: ОС избира нов състав на УС 
по предложение на членовете на сдружението; 5. 
потвърждаване решенията на УС за приемане на 
ГФО и докладите за дейността на сдружението за 
2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; проекторешение: 
ОС потвърждава решенията на УС.
9865

622. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА 
свиква редовно общо събрание на 25 и 26.01.2020 г. 
в 10 ч. в зала № 13 на Окръжния съд – Видин, при 
следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за 
дейността на адвокатския съвет през отчетната го-
дина и вземане на решения по него; 2. разглеждане 
на доклада на контролния съвет; 3. разглеждане 
на отчета на дисциплинарния съд; 4. приемане на 
бюджета на съвета на колегията за следващата фи-
нансова година; 5. избиране на делегати за общото 
събрание на адвокатите в страната; 6. вземане на 
решение за изнесени обучения; 7. разни.
9866

5. – Управителният съвет на сдружение „Спор-
тен клуб „Ефект“ – Горна Оряховица, на основание 
чл. 26, ал. 1, предл. 1, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 
от устава свиква общо събрание на членовете на 
сдружението на 28.02.2020 г. в 10 ч. в сградата на 
седалището на сдружението в Горна Оряховица, 
ул. Иларион Макариополски № 13, вх. Б, ет. 3, ап. 
11, при следния дневен ред: 1. прекратяване на 
сдружение СК „Ефект“ на основание чл. 13, ал. 1, 
т. 2 от ЗЮЛНЦ и обявяване на сдружението в лик-
видация на основание чл. 14, ал. 1 от ЗЮЛНЦ; 2. 
определяне срок за извършване на ликвидацията; 
3. избор на ликвидатор на сдружението и опре-
деляне на възнаграждението му; 4. приемане на 
първоначален ликвидационен баланс и отчет на 
сдружението. Канят се членовете да присъстват 
лично или чрез упълномощен представител за 
участие в общото събрание. Всички материали за 
насроченото общо събрание са на разположение на 
членовете в сградата на седалището на сдружението.
9858

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Клуб по Бейзбол и Софтбол 
„Ейнджълс“ – Дупница, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението 
свиква редовно общо събрание на 31.01.2020 г. в 
15 ч. в помещението на клуба на ул. Теменуга 
№ 2, гр. Дупница, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на сдружение „Клуб по Бейзбол 
и Софтбол „Ейнджълс“ за календарната 2019 г.; 
2. доклад за финансовото състояние на клуба и 
представяне на финансов отчет за календарната 
2019 г.; 3. приемане на нови пълноправни членове 
на клуба; 4. освобождаване на членове и прие-
мане на нови членове в управителния съвет; 5. 
освобождаване на членове и приемане на нови 
членове в контролния съвет; 6. предложения за 
обсъждане на други актуални за клуба въпроси. 
Поканват се всички членове лично или чрез 
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упълномощени представители да присъстват 
на общото събрание. При липса на кворум на 
основание чл. 24 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе същия ден, на 
същото място и при същия дневен ред в 16 ч.
9850

1. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Спортен клуб по борба 
„Дупница“ – гр. Дупница, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на сдру-
жението свиква общо събрание на 17.02.2020 г. 
в 18 ч. в гр. Дупница, ГУМ – Дупница, зала 
по борба, при следния дневен ред: 1. запозна-
ване с промените в ЗФВС от 18.01.2019 г.; 2. 
промени в устава на сдружението; 3. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 24 от 
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 19 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя 
явилите се членове.
9568

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Боксов клуб „Спартак – Плов-
див“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и 
чл. 18, ал. 1 от устава на сдружението свиква 
редовно общо събрание на 20.02.2020 г. в 17 ч. на 
адреса на управление на дружеството – Пловдив, 
ул. Малгара № 5, при следния дневен ред: 1. 
вземане на решение за приемане на нов устав 
на сдружението, представлявано от председа-
теля на управителния съвет Антония Иванова 
Черкезова; 2. овластяване на представляващия 
сдружението да извърши всички необходими 
действия във връзка с приемането на нов устав 
на сдружението, както и за обявяването му по 
партидата на сдружението в търговския регистър.
9528

20. – Управителният съвет на „Сдружение за 
учителска взаимопомощ“ – Разград, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно 
събрание на 21.02.2020 г. в 14 ч. в стола на Сред-
ношколско общежитие, ет. 1, ул. Никола Вапцаров 
№ 10, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад 
на УС за дейността на сдружението и неговата 
ВС каса за периода от 1.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; 
2. заключение на РК за периода от 1.01.2019 г. до 
31.12.2019 г.; 3. приемане на бюджет за 2020 г.; 
4. обсъждане и гласуване на решения на ОС на 
СУВ за дейността през 2020 г.; 5. разни.
9848

1. – Управителният съвет на Плувен клуб 
„Доростол“ – Силистра, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.02.2020 г. 
в 18,30 ч. на покрит плувен басейн, Силистра, 
ул. Богдан войвода № 10, при дневен ред: пред-
ложение за промяна в устава на ПК „Доростол“ 
във връзка с промените в Закона за физическото 
възпитание и спорта.
9847

1. – Управителният съвет на Спортен клуб 
„Торнадо“ – Хасково, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.02.2020 г. 
в 10 ч. в тренировъчната зала на Спортен клуб 
„Торнадо“, бул. Г. С. Раковски № 26, вх. А, ет. 
7, при следния дневен ред: 1. избиране на пред-
седател на събранието и протоколист; 2. отчет 
на председателя на УС за дейността на клуба 
за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.; 3. приемане на нов 
устав; 4. приемане на ГФО за 2017 г., 2018 г. и 
2019 г.; 5. приемане на нови членове на клуба; 6. 
освобождаване на членове на клуба; 7. избиране 
на УС; 8. други.
9853

8. – Управителният съвет на Общински 
футболен клуб „Ружинци“ – с. Ружинци, област 
Видин, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
годишно отчетно събрание на 17.02.2020 г. в 
15 ч. в заседателната зала на общинската ад-
министрация, ул. Георги Димитров № 31, при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
клуба през 2019 г.; 2. промени в устава на клуба; 
3. освобождаване на членове; 4. актуализиране 
размера на членския внос. Всички членове са 
поканени да присъстват.
9748

3. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел Футболен клуб „Ендже“ – с. Ца-
рев брод, област Шумен, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание 
на 23.02.2020 г. в 9,30 ч. в залата на пенсионерския 
клуб на с. Царев брод, ул. Христо Ботев № 11, при 
следния дневен ред: 1. приемане и освобождава-
не на членове на ФК; 2. отчет на управителния 
съвет; 3. отчет на контролния съвет; 4. избор на 
председател на ФК; 5. избор на УС; 6. избор на 
КС; 7. промени в устава на ФК „Ендже“. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч., 
на същото място и при същия дневен ред.
9841

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел ФК „Земеделец-93“ – с. Коз-
ловец, област Велико Търново, на основание 
чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от 
устава на сдружението свиква общо събрание 
на 15.02.2020 г. в 17,30 ч. в административната 
сграда на кметството в с. Козловец при след-
ния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на 
сдружението през 2019 г.; 2. изменение и допъл-
нение на устава; 3. освобождаване и избор на 
членове на УС; 4. приемане и освобождаване на 
членове на сдружението; 5. текущи. При липса 
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и 
чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението общото 
събрание ще се проведе в 18,30 ч. на същото 
място и при същия дневен ред независимо от 
броя на присъстващите.
9567


