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ЗАКОН
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. по 
приходи и трансфери – всичко на обща сума 6 050 749,9 хил. лв., както следва:

№ по 
ред

Показатели
Сума

(в хил. лв.)

1 2 3

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 6 050 749,9

1. Здравноосигурителни приходи 5 802 517,1

1.1. Здравноосигурителни вноски 3 759 192,6 

1.2. Трансфери за здравно осигуряване 2 043 324,5

2. Неданъчни приходи 23 162,2

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 106 570,6

3.1.
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 
от Закона за здравето

6 576,0

3.2.
Дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от Закона за 
здравето

8 789,0

3.3. Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 16 035,0

3.4.
Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 
и 6 от Закона за здравето и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от 
Закона за здравето

37 170,6

3.5.
Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с 
увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

38 000,0

4. Трансфери от централния бюджет по чл. 5 118 500,0
(2) Приема бюджета на НЗОК за 2022 г. по разходи и трансфери – всичко на обща сума 

6 050 749,9 хил. лв., както следва:

№ по ред Показатели
Сума

(в хил. лв.)

1 2 3

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 6 050 749,9

1. Разходи 6 050 749,9

1.1. Текущи разходи 5 871 674,4

1.1.1. Разходи за персонал 56 223,7

1.1.2. Издръжка на административните дейности 30 610,0

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 5 678 270,1
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№ по ред Показатели
Сума

(в хил. лв.)

1 2 3

1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 363 710,9

1.1.3.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска по-
мощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) 380 229,0

1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 239 709,8

1.1.3.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 207 286,0

1.1.3.5.

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

1 510 452,8 

1.1.3.5.1.
в т.ч. за заплащане на изпълнени електронни предписания с предписани лекар-
ствени продукти за домашно лечение на територията на страната, чието ниво на 
заплащане е 100 на сто

30 000,0

1.1.3.5.2. в т.ч. за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за 
домашно лечение на територията на страната 25 979,4

1.1.3.5.3. в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната 821 889,8

1.1.3.5.3.1. в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, 
назначени с протокол, за които се извършва експертиза 519 789,8

1.1.3.5.3.2. в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, за 
които не се изисква протокол 302 100,0

1.1.3.5.4.

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

632 583,6

1.1.3.6.
здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната 
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните меди-
цински услуги

115 982,0

1.1.3.7. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и плащания с 
трансфер от централния бюджет по чл. 5 2 750 899,6

1.1.3.7.1. в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 2 632 399,6

1.1.3.7.2. в т.ч. за плащания с трансфер от централния бюджет по чл. 5 118 500,0

1.1.3.8. други здравноосигурителни плащания 110 000,0

1.1.3.8.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 
системите за социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 
за здравноосигурени лица

110 000,0

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 за: 106 570,6

1.1.4.1. лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 
от Закона за здравето 6 576,0

1.1.4.2. дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от Закона 
за здравето 8 789,0

1.1.4.3. суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 16 035,0

1.1.4.4.
дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 
6 от Закона за здравето и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от 
Закона за здравето

37 170,6

1.1.4.5. медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с 
увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 38 000,0

1.2. Придобиване на нефинансови активи 5 000,0

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 174 075,5
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(3) Приема бюджета на НЗОК за 2022 г. с 
балансирано бюджетно салдо.

Чл. 2. Размерът на задължителната здрав-
ноосигурителна вноска за 2022 г. е 8 на сто.

Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, 
ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане на 
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване, 
на Националния рамков договор (НРД) за 
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. и 
анексите по чл. 53, ал. 3 от Закона за здрав-
ното осигуряване, а когато не са приети таки-
ва – на решението по чл. 54, ал. 9 от Закона 
за здравното осигуряване, НЗОК утвърждава 
за всяка районна здравноосигурителна каса 
(РЗОК) и за всяко тримесечие към договорите 
с изпълнителите на извънболнична първична 
и на извънболнична специализирана меди-
цинска помощ:

1. броя на назначаваните специализирани 
медицински дейности в съответствие с чл. 1, 
ал. 2, ред 1.1.3.2 от пакета по чл. 2, ал. 1 от 
Закона за здравното осигуряване;

2. стойността на назначаваните медико-ди-
агностични дейности в съответствие с чл. 1, 
ал. 2, ред 1.1.3.4 от пакета по чл. 2, ал. 1 от 
Закона за здравното осигуряване.

(2) Директорите на РЗОК в рамките на 
броя и стойностите по ал. 1:

1. разпределят утвърдените брой и стой-
ности на дейностите по ал. 1 по изпълнители 
на извънболнична първична и на извънбол-
нична специализирана медицинска помощ за 
съответната РЗОК;

2. закупуват от изпълнителите на специ-
ализирана извънболнична медицинска помощ 
обеми в рамките на стойностите по чл. 1, 
ал. 2, ред 1.1.3.2 и от изпълнителите на меди-
ко-диагностична дейност – обеми в рамките 
на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4;

3. анализират и отчитат тримесечно пред 
Надзорния съвет на НЗОК дейността си по 
т. 1 и 2.

(3) Надзорният съвет на НЗОК приема 
правила за условията и реда за прилагане на 
ал. 1 и 2.

(4) Условията и редът за наблюдение, анализ 
и контрол по изпълнението на обемите по 
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване 
и на стойностите по ал. 1 се определят в На-
ционалния рамков договор за медицинските 
дейности за 2020 – 2022 г. и анексите по чл. 53, 
ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, а 
когато не са приети такива – в решението 
по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното оси-
гуряване.

Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по 
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.4, ред 1.1.3.6 и ред 
1.1.3.7 за прилагане на чл. 55а от Закона за 
здравното осигуряване и на Националния 
рамков договор за медицинските дейности за 
2020 – 2022 г. и анексите по чл. 53, ал. 3 от 
Закона за здравното осигуряване, а когато не 

са приети такива – на решението по чл. 54, 
ал. 9 от Закона за здравното осигуряване:

1. Надзорният съвет на НЗОК:
а) утвърждава за всяка РЗОК годишна обща 

стойност на разходите за здравноосигурителни 
плащания, разпределена по месеци;

б) утвърждава стойности на разходите 
по буква „а“ и по изпълнители на болнична 
медицинска помощ, разпределена по месеци;

в) наблюдава, анализира и коригира стой-
ността на разходите по буква „а“ на тримесечие;

2. директорите на РЗОК:
а) предлагат на Надзорния съвет на НЗОК 

чрез управителя на НЗОК стойностите на раз-
ходите по т. 1, букви „а“ и „б“, разпределени 
по месеци и по изпълнители на болнична 
медицинска помощ за съответната РЗОК, 
и наблюдават разходването на утвърдените 
стойности на разходите по т. 1, букви „а“ и 
„б“ по месеци и на тримесечие;

б) закупуват от изпълнителите на болнична 
медицинска помощ обем здравни дейности от 
пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното 
осигуряване в рамките на стойностите по 
т. 1, буква „а“;

в) анализират и отчитат на тримесечие 
пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си 
по букви „а“ и „б“.

(2) Надзорният съвет на НЗОК анализира 
и контролира стойностите по ал. 1, т. 2, буква 
„а“ на тримесечие.

(3) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава 
и контролира дейността по ал. 1, т. 2, буква 
„б“ на тримесечие.

(4) Надзорният съвет на НЗОК приема 
правила за условията и реда за прилагане на 
ал. 1, 2 и 3.

(5) Условията и редът за наблюдение, анализ 
и контрол по изпълнението на обемите по 
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и 
на стойностите по ал. 1 от изпълнителите на 
болнична медицинска помощ се определят в 
Националния рамков договор за медицински-
те дейности за 2020 – 2022 г. и в анексите по 
чл. 53, ал. 3 от Закона за здравното осигуря-
ване, а когато не са приети такива – в реше-
нието по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното 
осигуряване.

Чл. 5. (1) За срока на обявена извънредна 
епидемична обстановка поради епидемично 
разпространение на заразна болест по чл. 61, 
ал. 1 от Закона за здравето чрез трансфер от 
централния бюджет по бюджета на НЗОК се 
осигуряват средства за изплащане на допълни-
телни трудови възнаграждения на персонала 
на изпълнителите на болнична медицинска 
помощ за всеки месец, както следва:

1. на лекари – в брутен размер на 600 лв.;
2. на магистър-фармацевти, които работят 

в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона 
за лекарствените продукти в хуманната ме-
дицина – в брутен размер на 600 лв.;
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3. на медицинските сестри, акушерките и 
асоциираните медицински специалисти по 
смисъла на § 1, т. 1 от Закона за съсловните 
организации на медицинските сестри, аку-
шерките и на асоциираните медицински спе-
циалисти, на зъботехниците и на помощник-
фармацевтите – в брутен размер на 360 лв.;

4. на помощник-фармацевти, които работят 
в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона 
за лекарствените продукти в хуманната ме-
дицина – в брутен размер на 360 лв.;

5. на санитари – в брутен размер на 120 лв.
(2) Допълнителни трудови възнаграждения 

по ал. 1, т. 1 и 2 не се изплащат на лекари и 
на магистър-фармацевти, чиято брутна работна 
заплата надвишава 5000 лв. месечно.

(3) Средствата се отчитат в рамките на 
стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.7.2.

(4) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, 
ред 1.1.3.7.2 за прилагане на ал. 1 Надзорният 
съвет на НЗОК:

1. утвърждава за всяка РЗОК годишна 
обща стойност на разходите, разпределена 
по месеци;

2. утвърждава стойности на разходите по 
т. 1 и по изпълнители на болнична медицинска 
помощ, разпределена по месеци;

3. наблюдава, анализира и коригира стой-
ността на разходите по т. 1 на тримесечие.

(5) Надзорният съвет на НЗОК приема 
правила за условията и реда за прилагане на 
ал. 1 и 2. С правилата се определят и условията 
и редът за наблюдение, анализ и контрол по 
изпълнението на разходите по ал. 4.

(6) Средствата по чл. 1, ал. 1, ред 4, неус-
воени по реда на ал. 1, се използват по реда 
на чл. 106 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Преизпълнението на приходите от 

здравноосигурителни вноски и неданъчни 
приходи може да се ползва като източник за 
допълнителни здравноосигурителни плаща-
ния над утвърдените разходи и предоставени 
трансфери по бюджета на НЗОК по решение 
на Надзорния съвет на НЗОК.

(2) В случай че при анализа на текущото 
изпълнение към 30 септември 2022 г. на здрав-
ноосигурителните плащания за медицински 
и за дентални дейности се установи очаквано 
неизпълнение на предвидените разходи към 
31 декември 2022 г. на средствата за здравно-
осигурителни плащания по съответните редове 
по чл. 1, ал. 2, след осигуряване на финанси-
рането по § 9 оставащите средства може да се 
използват за плащания само за медицинските 
и денталните дейности по същите редове при 
условия и по ред, определени от Надзорния 
съвет на НЗОК и от Управителния съвет на 
Българския лекарски съюз, съответно от 
Българския зъболекарски съюз.

§ 2. (1) Министерството на здравеопазва-
нето ежемесечно до края на месеца, следващ 
отчетния, въз основа на получено искане от 
НЗОК предоставя трансфер към бюджета на 
НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране 
на разходите за лекарствени продукти – вак-
сини и дейности по прилагането им по чл. 82, 
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности 
за здравно неосигурени лица, включващи: 
интензивно лечение, комплексно диспансер-
но (амбулаторно) наблюдение при пациенти 
с психиатрични заболявания и комплексно 
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при 
пациенти с кожно-венерически заболявания по 
чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здра-
вето, дейности за здравно неосигурени жени 
по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за 
сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното 
осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, 
ал. 2, ред 1.1.4, редове 1.1.4.1, 1.1.4.2 и 1.1.4.3.

(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на по-
етото през месеца от НЗОК задължение към 
лечебните заведения за извършените от тях 
дейности, съответно към притежателите на 
разрешения за търговия на едро с лекарствени 
продукти за доставените и приложени ваксини.

(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, 
ред 3 се определя и предоставя от Минис-
терството на здравеопазването при условия 
и по ред, утвърдени от министъра на здраве-
опазването и от управителя на НЗОК, след 
одобрение от Надзорния съвет на НЗОК, без 
да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

(4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК 
ежемесечно след отчитане на извършените 
през предходния месец плащания утвърждава 
компенсирани промени по показателите по 
чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред 1.1.4, без да се 
нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

(5) Трансферите за дейности във връзка 
с лечение на лица до 18-годишна възраст по 
чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и на 
лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а 
и 6 от Закона за здравето се определят и пре-
доставят съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за 
здравното осигуряване. Средствата се отчитат 
по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4.4. При необходимост 
се прилага съответно ал. 4.

(6) Трансферите за медицински изделия, 
помощни средства, приспособления и съоръ-
жения за хората с увреждания извън обхвата 
на задължителното здравно осигуряване се 
определят и предоставят от Министерството 
на здравеопазването при условия и по ред, 
утвърдени от министъра на здравеопазването 
и от управителя на НЗОК, след одобрение от 
Надзорния съвет на НЗОК, без да се нарушава 
балансът по бюджета на НЗОК. Средствата 
се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4.5. При 
необходимост се прилага съответно ал. 4.

§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета 
на Министерството на здравеопазването може 
да се получават по бюджета на НЗОК целеви 
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субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за 
здравното осигуряване извън тези по чл. 1, 
ал. 1 за изпълнение на задължения, които 
произтичат от прилагането на правилата за 
координация на системите за социална си-
гурност и са за обезщетения в натура извън 
медицинската помощ по чл. 45 от Закона за 
здравното осигуряване. С извършените разходи 
за тези обезщетения се завишават сумите по 
чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8 и 1.1.3.8.1.

§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания 
със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и пла-
щания от трансфери от Министерството на 
здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по 
договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1 
от Закона за здравното осигуряване между 
разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат 
като трансфери по чл. 1.

(2) В случаите по ал. 1 управителят на 
НЗОК ежемесечно, след отчитането на из-
вършените през предходния месец плащания, 
утвърждава компенсирани промени между 
трансферите по бюджета на НЗОК.

§ 5. (1) Отстъпките за лекарствените про-
дукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10 
и 21 от Закона за здравното осигуряване, 
които се възстановяват пряко на НЗОК от 
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител, се от-
читат в намаление на извършените от НЗОК 
разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове 
1.1.3.5.3.1, 1.1.3.5.3.2 и 1.1.3.5.4.

(2) Възстановяваните пряко на НЗОК от 
притежателите на разрешения за употреба/
техни упълномощени представители суми 
при прилагане на механизма, гарантиращ 
предвидимост и устойчивост на бюджета на 
НЗОК по чл. 45, ал. 31 от Закона за здравно-
то осигуряване, се отчитат в намаление на 
извършените от НЗОК разходи от средствата 
по чл. 1, ал. 2, редове 1.1.3.5.3.1, 1.1.3.5.3.2 и 
1.1.3.5.4.

§ 6. (1) Надзорният съвет на НЗОК може 
да вземе решение приходите от продажба 
на дълготрайни материални активи да се 
използват за придобиване на такива активи 
над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, ко-
гато общият размер на преизпълнението на 
приходите по § 1, намален с допълнителните 
здравноосигурителни плащания по същия 
параграф, превишава приходите по ал. 1.

§ 7. (1) През 2022 г. средствата за лекар-
ствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за 
ветераните от войните на Република България 
и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военно-
инвалидите и военнопострадалите, както и 
целевите средства за диагностика и лечение 
в лечебни заведения за болнична помощ на 
лицата по Постановление № 17 на Минис-
терския съвет от 2007 г. за определяне на 
условията и реда за разходване на целевите 

средства за диагностика и лечение в лечебни 
заведения за болнична помощ на лица, които 
нямат доход и/или лично имущество, което да 
им осигурява лично участие в здравноосигу-
рителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; 
изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 
от 2011 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 56 от 2016 г. и 
бр. 79 от 2017 г.), са за сметка на държавния 
бюджет и се изплащат от Агенцията за соци-
ално подпомагане чрез НЗОК.

(2) Агенцията за социално подпомагане 
превежда на НЗОК необходимите средства 
за заплащане на заявените суми от аптеките, 
сключили договор с НЗОК, за предоставени 
лекарствени продукти на ветерани от войните, 
военноинвалиди и военнопострадали.

(3) Агенцията за социално подпомагане 
превежда на НЗОК целевите средства за из-
вършената диагностика и лечение в лечебни 
заведения за болнична помощ на правоима-
щите лица по реда на Постановление № 17 на 
Министерския съвет от 2007 г. за определяне 
на условията и реда за разходване на целевите 
средства за диагностика и лечение в лечебни 
заведения за болнична помощ на лица, които 
нямат доход и/или лично имущество, което 
да им осигурява лично участие в здравно-
осигурителния процес.

§ 8. Надзорният съвет на НЗОК взема 
решения за разпределяне на средствата по 
чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за 
непредвидени и неотложни разходи“ за здрав-
ноосигурителни плащания от 1 септември 
2022 г., освен за изплащане на сумите по § 9.

§ 9. За изплащане на дължимите суми по 
влезли в сила съдебни решения срещу НЗОК 
във връзка със здравноосигурителни плащания 
Надзорният съвет на НЗОК по предложение на 
управителя на НЗОК своевременно одобрява 
компенсирани промени между показателите 
по бюджета на НЗОК в частта разходи и 
трансфери.

§ 10. (1) По изключение през 2022 г. при 
въведени със заповед на директора на съответ-
ната регионална здравна инспекция временни 
мерки по чл. 94а, ал. 2 от Закона за лечебните 
заведения във връзка с обявено извънредно по-
ложение поради епидемично разпространение 
на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от 
Закона за здравето или на обявена извънредна 
епидемична обстановка поради епидемично 
разпространение на заразна болест по чл. 61, 
ал. 1 от Закона за здравето, директорът на 
районната здравноосигурителна каса може 
да сключи договор по чл. 59, ал. 1 от Закона 
за здравното осигуряване с изпълнители на 
медицинска помощ, които не отговарят на 
изискванията на глава втора, раздел VIII от 
Закона за здравното осигуряване.

(2) Условията, на които трябва да отгова-
рят изпълнителите на медицинска помощ по 
ал. 1, и редът за сключване на договорите по 
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ал. 1 се определят с анекс към Националния 
рамков договор за медицинските дейности 
за 2020 – 2022 г.

§ 11. Сключването на договори и/или до-
пълнителни споразумения по реда на чл. 59, 
ал. 1а от Закона за здравното осигуряване е 
в рамките на утвърдените стойности по чл. 4, 
ал. 1, т. 1, буква „б“.

§ 12. (1) Националната здравноосигурител-
на каса заплаща стойността на помощните 
средства, приспособленията, съоръженията и 
медицинските изделия за хората с увреждания 
до 30 юни 2022 г. при досегашните условия 
и ред до размерите, определени към 31 де-
кември 2019 г.

(2) Националната здравноосигурителна 
каса заплаща до 30 юни 2022 г. средствата за 
предоставените на хората с увреждания по-
мощни средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия или за техния ремонт 
при досегашните условия и ред.

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват 
чрез Агенцията за социално подпомагане, 
като НЗОК превежда необходимите средства 
за заплащане на заявените суми. Сумите се 
заявяват от лицата, осъществяващи дейности 
по предоставяне и ремонт на помощни сред-
ства, приспособления, съоръжения и меди-
цински изделия за хората с увреждания, пред 
Агенцията за социално подпомагане, която 
ги заплаща при досегашните условия и ред.

(4) В случаите по ал. 2 предоставянето 
на помощните средства, приспособленията, 
съоръженията и медицинските изделия за 
хората с увреждания се осъществява при 
досегашните условия и ред.

§ 13. (1) Министерският съвет може да 
одобрява допълнителни трансфери по бюдже-
та на НЗОК за 2022 г. по реда на чл. 106 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. за допълнителни разходи 
за дейности, свързани с COVID-19.

(2) В случаите по ал. 1 НЗОК и Българ-
ският лекарски съюз, съответно Българският 
зъболекарски съюз, подписват анекс към съ-
ответния национален рамков договор, който 
съдържа условията и реда за заплащане на 
дейностите по ал. 1, а при необходимост – и 
методика за определяне размера на средствата 
за разходите по ал. 1.

§ 14. (1) През 2022 г. Министерството на 
здравеопазването може да субсидира лечебни 
заведения за болнична помощ по смисъла на 
Закона за лечебните заведения за поддържане 
готовността им за оказване на медицинска 
помощ през периода на обявено извънредно 
положение поради епидемично разпростране-
ние на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от 
Закона за здравето или на обявена извънредна 
епидемична обстановка поради епидемично 
разпространение на заразна болест по чл. 61, 
ал. 1 от Закона за здравето.

(2) Субсидирането по ал. 1 се извършва 
въз основа на сключени при условията и по 
реда на чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните 
заведения договори за периода на обявеното 
извънредно положение, съответно на обяве-
ната извънредна епидемична обстановка, при 
спазване изискванията на Закона за държав-
ните помощи.

§ 15. (1) Утвърдените разходи за персонал 
на НЗОК се извършват до определения размер.

(2) При намаляване числеността на персона-
ла, извън случаите на извеждане на дейности 
от бюджетно на друго финансиране и случаи-
те 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 увеличение на индивидуалните основни 
месечни заплати съобразно оценката на из-
пълнението, включително извън сроковете 
по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за 
държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от 
Кодекса на труда.

(3) 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 Надзорният съ-
вет на НЗОК по предложение на управителя 
на НЗОК може да одобрява съответните 
вътрешнокомпенсирани промени по бюджета 
на НЗОК.

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение 
на увеличението на разходите за персонал 
за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;
2. вътрешно преструктуриране на разходите 

за социално-битово и културно обслужване 
на персонала;

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. получени трансфери за изпълнение на 
Националния план за действие по заетостта;

6. проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз;

7. вътрешно преструктуриране на разхо-
дите за случаите, когато НЗОК изпълнява 
международни договори и програми през 
текущата година;

8. разходи от резерва за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия при участие в спасителни и/или не-
отложни аварийно-възстановителни дейности.

(5) Увеличението на разходите за персонал 
по ал. 4, т. 1 – 7 се одобрява от Надзорния 
съвет на НЗОК по предложение на управителя 
на НЗОК, а на разходите по ал. 4, т. 8 – по реда 
на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
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§ 16. В Закона за здравното осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., 
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на 
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 
2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 10 и 103 
от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 
2018 г., бр. 24, 99 и 101 от 2019 г., бр. 54, 67 
и 103 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 24, т. 9 думите „всяка отчетена 
рецептурна бланка“ се заменят с „всяко от-
четено електронно предписание“.

2. В чл. 45:
а) в ал. 24 думите „всяка отчетена рецеп-

турна бланка“ се заменят с „всяко отчетено 
електронно предписание“;

б) алинея 29 се изменя така:
„(29) За всеки от лекарствените продукти, 

прилагани в болничната медицинска помощ, 
които се заплащат от НЗОК извън стойността 
на оказваните медицински услуги, НЗОК за-
плаща най-ниската стойност от всички дого-
ворени стойности в рамковите споразумения, 
сключени от министъра на здравеопазването 
в качеството му на Централен орган за покуп-
ки в сектор „Здравеопазване“, и стойността, 
на която лекарственият продукт е доставен 
на изпълнителите на болнична медицинска 
помощ, независимо дали те са възложители 
по Закона за обществените поръчки.“;

в) в ал. 31:
аа) създава се ново изречение второ: „Над-

зорният съвет на НЗОК приема с решение 
методика за прилагане на механизма.“;

бб) досегашното изречение второ става из-
речение трето и в него след думата „Механиз-
мът“ се добавя „и методиката за прилагането 
му“, а думата „приема“ се заменя с „приемат“;

вв) досегашното изречение трето става 
изречение четвърто и в него след думата 
„Механизмът“ се добавя „и методиката за 
прилагането му“, а думата „обнародва“ се 
заменя с „обнародват“;

г) алинея 35 се изменя така:
„(35) За медицинските изделия, прилагани 

в болничната медицинска помощ, които се за-
плащат напълно извън стойността на оказвани-

те медицински услуги, се прилага механизъм, 
гарантиращ предвидимост и устойчивост на 
бюджета на НЗОК, който ежегодно се прие-
ма с решение на Надзорния съвет на НЗОК 
съобразно средствата за здравноосигурителни 
плащания за медицински изделия, определени 
в закона за бюджета на НЗОК за съответната 
година. Надзорният съвет на НЗОК приема с 
решение методика за прилагане на механизма. 
Механизмът и методиката за прилагането му 
се приемат след обнародването в „Държавен 
вестник“ на закона за бюджета на НЗОК за 
съответната година, но не по-късно от 31 
януари на годината, за която се прилага. 
Механизмът и методиката за прилагането 
му се обнародват в „Държавен вестник“ от 
управителя на НЗОК.“;

д) създават се ал. 36 и 37:
„(36) Механизмът по ал. 35 се прилага за:
1. медицинските изделия, включени в 

списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за меди-
цинските изделия, прилагани в болничната 
медицинска помощ и заплащани напълно от 
НЗОК извън стойността на оказваните меди-
цински услуги, и

2. производителите или търговците на едро 
с медицински изделия по т. 1, или техни упъл-
номощени представители, за които механизмът 
е приложим при наличие на основанията и 
условията, установени в него, и

3. календарната година, за която е приет.
(37) За прилагането на механизма по ал. 35 

НЗОК и производителите или търговците на 
едро, или техни упълномощени представители, 
ежегодно сключват договори до 1 април на 
съответната година, които влизат в сила от 
1 януари на годината. Медицинските изделия 
по ал. 36, т. 1, за които не са сключени до-
говори до 1 април на съответната година, не 
се заплащат от НЗОК.“

3. В чл. 63 ал. 2 се изменя така:
„(2) Националната здравноосигурителна 

каса осигурява достъп на Министерството 
на здравеопазването до информационната 
система по ал. 1 по реда на чл. 68, ал. 7.“

4. В чл. 68:
а) в ал. 7 се създава изречение второ: „За 

предоставяне на исканата информация се 
сключва споразумение между НЗОК и Ми-
нистерството на здравеопазването, в което се 
определят исканите данни, тяхното съдържа-
ние и редът за предоставяне на информацията, 
при спазване на изискванията на наредбата 
по чл. 3, ал. 2 от Закона за киберсигурност.“;

б) създава се ал. 8:
„(8) След подписване на рамково споразу-

мение или при изменение на това рамково 
споразумение, направено по реда на Закона за 
обществените поръчки, министърът на здра-
веопазването в качеството му на Централен 
орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ 
изпраща информация в НЗОК.“
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5. В чл. 72, ал. 8 думите „един месец“ се 
заменят с „два месеца“.

§ 17. (1) Механизмите, гарантиращи пред-
видимост и устойчивост на бюджета на НЗОК 
и методиките за прилагането им по чл. 45, 
ал. 31 и 35 от Закона за здравното осигуря-
ване за 2022 г., се приемат до един месец 
от обнародването в „Държавен вестник“ на 
Закона за бюджета на Националната здравно-
осигурителна каса за 2022 г. и влизат в сила 
от 1 април 2022 г.

(2) Договорите по чл. 45, ал. 33 и 37 от 
Закона за здравното осигуряване за 2022 г. 
се сключват до два месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“ на механизмите и ме-
тодиките за прилагането им по чл. 45, ал. 31 
и 35 от Закона за здравното осигуряване.

(3) Лекарствените продукти по чл. 45, ал. 32, 
т. 1 от Закона за здравното осигуряване и 
медицинските изделия по чл. 45, ал. 36, т. 1 
от Закона за здравното осигуряване, за които 
не са сключени договори в срока по ал. 2, не 
се заплащат от НЗОК.

§ 18. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., 
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 
102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., 
бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., 
бр. 21 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.) в чл. 82, 
ал. 6 се създава изречение второ: „Срокът за 
издаване на индивидуални административни 
актове за одобряване или отказ на заплащането 
на посочените медицински и други услуги е 
до един месец.“

§ 19. В Закона за прилагане на разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Републи-
ка България за 2021 г., Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 
2021 г. и Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 8 
от 2022 г.) чл. 3 се отменя.

§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 
2022 г. с изключение на § 18 и 19, които влизат 
в сила от деня на обнародването на закона в 
„Държавен вестник“.

Законът е приет от 47-ото Народно събра-
ние на 22 февруари 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

1439

УКАЗ № 68
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 бюджета на държавното общест-
вено осигуряване за 2022 г., приет от 47-ото 
Народно събрание на 22 февруари 2022 г.

Издаден в София на 28 февруари 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за бюджета на държавното обществено оси-

гуряване за 2022 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бю-
джет на държавното обществено осигуряване 
по приходите и трансферите на обща сума 
16 861 222,1 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И Сума
(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО 16 861 222,1 

1. Осигурителни приходи 9 534 340,3 

1.1. Осигурителни вноски 9 534 340,3 

2. Неданъчни приходи 144 774,7 

2.1. Приходи и доходи от собстве-
ност 5 600,0 

2.2. Глоби, санкции и наказателни 
лихви 22 944,7 

2.3. Други приходи 116 230,0 

3. Внесени ДДС и други данъци 
върху продажбите -1 040,0

4. Получени трансфери от цен-
тралния бюджет за държавното 
обществено осигуряване 221 770,1 

5. Получени допълнителни транс-
фери от централния/държавния 
бюджет за покриване на недостига 
от средства 6 961 377,0 

(2) Приема консолидирания бюджет 
на държавното обществено осигуряване 
по разходите и трансферите на обща сума
16 861 222,1 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО 16 861 222,1 

1.  Разходи 16 853 822,1 

1.1. Пенсии 14 120 424,3 
1.1.1. Пенсии за сметка на държав-
ното обществено осигуряване 13 898 504,3 
1.1.2. Пенсии за сметка на държав-
ния бюджет 220 720,0 
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1.1.3. Капиталов трансфер за пре-
хвърляне на пенсионни права към 
пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ 
и ЕИБ 1 200,0 
1.2. Социални помощи и обезще-
тения 2 285 653,8 
1.3. Програми, дейности и служби 
по социалното осигуряване, подпо-
магане и заетостта 447 553,5 

1.3.1. Разходи за персонал 92 005,4 

1.3.2. Издръжка 48 290,0 
1.3.3. Платени данъци, такси и 
административни санкции 500,0 
1.3.4. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски организации 
и дейности 150,6 

1.3.5. Капиталови разходи 6 607,5 
1.3.6. Други програми и дейности 
за осигуряване на заетост 300 000,0 

1.4. Отбрана и сигурност 190,5 

2. Предоставени трансфери 7 400,0 
2.1. На Министерството на здраве-
опазването, съгласно чл. 11, ал. 1, 
т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 
и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за 
социално осигуряване 3 150,0 
2.2. На Министерството на труда 
и социалната политика за фонд 
„Условия на труд“  4 000,0 
2.2.1.  Мероприятия за предотвра-
тяване на трудовите злополуки 
и професионалните болести, съ-
гласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за 
социално осигуряване 3 000,0 
2.2.2.  За диагностика на про-
фесионалните болести, съгласно 
чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално 
осигуряване  1 000,0 
2.3. На Министерски съвет във 
връзка с Разпореждане № 5 от 
22 декември 2021 г. за определяне на 
орган, който да упражнява правата 
на държавата като едноличен соб-
ственик в капитала на „Български 
пощи“ ЕАД и за обезпечаване на 
разходите за одит по чл. 92, ал. 4 
от НПОС 250,0 

(3) Приема дефицит (излишък) на държав-
ното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) –
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пен-

сии“ по приходите и трансферите на обща 
сума 6 615 225,0 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО 6 615 225,0 

1. Осигурителни приходи 6 578 574,9 

1.1. Осигурителни вноски 6 578 574,9 

2.3. Други приходи 36 000,0 

4. Получени трансфери от цен-
тралния бюджет за държавното 
обществено осигуряване  650,1 

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ 
по разходите и трансферите на обща сума 
12 796 655,3 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО 12 796 655,3 

1. Разходи 12 796 655,3 

1.1. Пенсии 12 796 046,8 
1.1.1. Пенсии за сметка на държав-
ното обществено осигуряване 12 794 846,8 
1.1.3. Капиталов трансфер за пре-
хвърляне на пенсионни права към 
пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ 
и ЕИБ  1 200,0 
1.2. Социални помощи и обезще-
тения  608,5 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета 
на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -6 181 430,3
Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пен-

сии за лицата по чл. 69“ по приходите и 
трансферите на обща сума 829 934,3 хил. лв., 
както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  829 934,3 

1. Осигурителни приходи  829 934,3 

1.1. Осигурителни вноски  829 934,3 
(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за 

лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите 
на обща сума 1 050 727,4 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  1 050 727,4 

1. Разходи  1 050 727,4 

1.1. Пенсии  1 050 725,6 
1.1.1. Пенсии за сметка на държав-
ното обществено осигуряване  1 050 725,6 
1.2. Социални помощи и обезще-
тения  1,8 

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

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -220 793,1
Чл. 4. (1) Приема бюджета  на фонд „Пенсии, 

несвързани с трудова дейност“ по приходите и 
трансферите на обща сума 220 720,0 хил. лв., 
както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  220 720,0 
4. Получени трансфери от цен-
тралния бюджет за държавното 
обществено осигуряване  220 720,0 

(2) Приема  разходи и трансфери (субсидии, 
вноски) между държавния бюджет и бюджета на 
фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ 
на обща сума 220 740,0 хил. лв.,  както следва:
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І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  220 740,0 

1. Разходи  220 740,0 

1.1. Пенсии  220 720,0 
1.1.2. Пенсии за сметка на държав-
ния бюджет  220 720,0 
1.2. Социални помощи и обезще-
тения  20,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета 
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дей-
ност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -20,0
Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Тру-

дова злополука и професионална болест“ 
по приходите и трансферите на обща сума 
270 121,8 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  270 121,8 

1. Осигурителни приходи  270 121,8 

1.1. Осигурителни вноски  270 121,8 
(2) Приема бюджета на фонд „Трудова зло-

полука и професионална болест“ по разходите 
и трансферите на обща сума 72 135,6 хил. лв., 
както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  72 135,6 

1. Разходи  67 785,6 

1.1. Пенсии  52 931,9 
1.1.1. Пенсии за сметка на държав-
ното обществено осигуряване  52 931,9 
1.2. Социални помощи и обезще-
тения  14 853,7 

2. Предоставени трансфери  4 350,0 
2.1. На Министерството на здраве- 
опазването, съгласно чл. 24, т. 5 от 
Кодекса за социално осигуряване

 
 350,0 

2.2. На Министерството на труда 
и социалната политика за фонд 
„Условия на труд“  4 000,0 
2.2.1. Мероприятия за предотвра-
тяване на трудовите злополуки и 
професионалните болести, съгласно 
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално 
осигуряване 3 000,0 
2.2.2. За диагностика на професи-
оналните болести, съгласно чл. 24, 
т. 4 от Кодекса за социално оси-
гуряване 1 000,0 

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

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 197 986,2 
Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо 

заболяване и майчинство“ по приходите и 
трансферите на обща сума  1 455 518,1 хил. лв., 
както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  1 455 518,1 

1. Осигурителни приходи  1 455 518,1 

1.1. Осигурителни вноски  1 455 518,1 
(2) Приема бюджета на фонд „Общо забо-

ляване и майчинство“ по разходите и транс-
ферите на обща сума 1 700 354,0 хил. лв., 
както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  1 700 354,0 

1. Разходи  1 697 554,0 
1.2. Социални помощи и обезще-
тения  1 697 554,0 

2. Предоставени трансфери  2 800,0 
2.1. На Министерството на здраве-
опазването, съгласно чл. 26, т. 4 от 
Кодекса за социално осигуряване  2 800,0 

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

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -244 835,9
Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безра-

ботица“ по приходите и трансферите на обща 
сума 400 591,2 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  400 591,2 

1. Осигурителни приходи  400 191,2 

1.1. Осигурителни вноски  400 191,2 
4. Получени трансфери от цен-
тралния бюджет за държавното 
обществено осигуряване  400,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ 
по разходите и трансферите на обща сума 
572 615,8 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  572 615,8 

1. Разходи  572 615,8 
1.2. Социални помощи и обезще-
тения  572 615,8 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета 
на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -172 024,6
Чл. 8. (1) Приема бюджета на Национал-

ния осигурителен институт по приходите и 
трансферите на обща сума 7 069 111,7 хил. лв.,  
както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  7 069 111,7 

2. Неданъчни приходи  108 774,7 
2.1. Приходи и доходи от собстве-
ност  5 600,0 
2.2. Глоби, санкции и наказателни 
лихви  22 944,7 

2.3. Други приходи  80 230,0 
3. Внесени ДДС и други данъци 
върху продажбите -1 040,0
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5. Получени допълнителни транс-
фери от централния/държавния 
бюджет  за покриване на недостига 
от средства

 
 6 961 377,0 

(2) Приема бюджета на Националния осигу-
рителен институт по разходите и трансферите 
на обща сума 447 994,0 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  447 994,0 

1. Разходи  447 744,0 
1.3. Програми, дейности и служби 
по социалното осигуряване, подпо-
магане и заетостта  447 553,5 

1.3.1. Разходи за персонал  92 005,4 

1.3.2. Издръжка  48 290,0 
1.3.3. Платени данъци, такси и 
административни санкции  500,0 
1.3.4. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски организации 
и дейности  150,6 

1.3.5. Капиталови разходи  6 607,5 
1.3.6. Други програми и дейности 
за осигуряване на заетост  300 000,0 

1.4. Отбрана и сигурност  190,5 

2. Предоставени трансфери  250,0 
2.3. На Министерски съвет във 
връзка с Разпореждане № 5 от 
22 декември 2021 г. за определяне на 
орган, който да упражнява правата 
на държавата като едноличен соб-
ственик в капитала на „Български 
пощи“ ЕАД и за обезпечаване на 
разходите за одит по чл. 92, ал. 4 
от НПОС 250,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюдже-
та на Националния осигурителен институт, 
както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 6 621 117,7 
Чл. 9. Определят се следните размери на 

месечния осигурителен доход за 2022 г.:
1. от 1 януари до 31 март: 
а) минимален месечен размер на осигу-

рителния доход през календарната година 
по основни икономически дейности и ква-
лификационни групи професии съгласно 
приложение № 1;

б) минимален месечен размер на осигу-
рителния доход за самоосигуряващите се 
лица – 650 лв.;

в) минимален месечен размер на осигури-
телния доход за регистрираните земеделски 
стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.; 

г) максимален месечен размер на осигу-
рителния доход – 3000 лв.; 

2. от 1 април до 31 декември: 
а) минимален месечен размер на осигу-

рителния доход през календарната година 
по основни икономически дейности и ква-
лификационни групи професии съгласно 
приложение № 1А;

б) минимален месечен размер на осигу-
рителния доход за самоосигуряващите се 
лица – 710 лв.;

в) минимален месечен размер на осигури-
телния доход за регистрираните земеделски 
стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.; 

г) максимален месечен размер на осигу-
рителния доход – 3400 лв. 

Чл. 10. Определя се следният минимален 
размер на пенсията за осигурителен стаж и 
възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване за 2022 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 370 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 392,57 лв.
Чл. 11. Определят се следните дневни 

размери на обезщетението за безработица 
за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март:
а) дневен минимален размер на обезщете-

нието за безработица – 12 лв.;
б) дневен максимален размер на обезще-

тението за безработица – 74,29 лв.; 
2. от 1 април до 31 декември:
а) дневен минимален размер на обезщете-

нието за безработица – 18 лв.;
б) дневен максимален размер на обезще-

тението за безработица – 85,71 лв.
Чл. 12. Определя се следният размер на 

паричното обезщетение за отглеждане на дете 
до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за 
социално осигуряване за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март – 650 лв.;
2. от 1 април до 31 декември – 710 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократна-

та помощ по чл. 13г от Кодекса за социално 
осигуряване при смърт на осигурено лице за 
2022 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се следният размер на 
осигурителната вноска за фонд „Трудова зло-
полука и професионална болест“ по групи 
основни икономически дейности за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март съгласно прило-
жение № 2;

2. от 1 април до 31 декември съгласно 
приложение № 2А. 

Чл. 15. (1) За 2022 г. не се внасят вноски за 
фонд „Гарантирани вземания на работниците 
и служителите“. 

(2) Определя се следният максимален 
размер на гарантираните вземания по чл. 22, 
ал. 2 от Закона за гарантираните вземания 
на работниците и служителите при несъсто-
ятелност на работодателя за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март – 1625 лв.;
2. от 1 април до 31 декември – 1775 лв. 
(3) Определя се за приход в бюджета на На-

ционалния осигурителен институт 90 000 лв. от 
приходите на фонд „Гарантирани вземания на 
работниците и служителите“ – за дейности те 
по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания 
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на работниците и служителите при несъсто-
ятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани 
вземания на работниците и служителите“ за 
2022 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския 
пенсионен фонд за 2022 г. съгласно прило-
жение № 4. 

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на 
всички администрирани от Националния 
осигурителен институт социалноосигурителни 
фондове за 2022 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение 

на управителя на Националния осигурителен 
институт (НОИ) одобрява необходимите про-
мени по отделни параграфи на разходите, без 
да се превишава общият им размер, одобрен с 
този закон, като това не се отнася за сумите 
за сметка на държавния бюджет, както и за 
разходи, извършвани от НОИ по силата на 
други нормативни актове и проекти извън 
Кодекса за социално осигуряване, които се 
финансират с трансфери, непредвидени в този 
закон, и които не водят до влошаване на ба-
ланса на държавното обществено осигуряване. 
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ 
и с тях могат да бъдат превишени разходите 
по бюджета на НОИ. 

(2) Паричните помощи за профилактика 
и рехабилитация, превеждани на бюджетни-
те организации от бюджета на държавното 
обществено осигуряване, се отчитат като 
трансфери. 

§ 2. Министерският съвет може да одоб-
рява допълнителни трансфери по бюджета 
на Националния осигурителен институт за 
2022 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси за допълнителни раз-
ходи за дейности, свързани с ограничаване 
на разпространението и преодоляване на 
последиците от COVID-19, в т.ч. за персонал. 

§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал 
се извършват до определения размер. 

(2) При намаляване числеността на персона-
ла, извън случаите на извеждане на дейности 
от бюджетно на друго финансиране и случа-
ите 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 увеличение на индивидуалните основни 
месечни заплати съобразно оценката на из-
пълнението, включително извън сроковете 
по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за 
държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от 
Кодекса на труда. 

(3) 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 Надзорният съвет 
на Националния осигурителен институт по 
предложение на управителя на Националния 
осигурителен институт може да одобрява съ-
ответните вътрешнокомпенсирани промени 
по бюджета на Националния осигурителен 
институт. 

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение 
на увеличение на разходите за персонал за 
сметка на: 

1. получени средства от помощи и дарения; 
2. вътрешно преструктуриране на разходите 

за социално-битово и културно обслужване 
на персонала; 

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. получени трансфери за разходи за из-
пълнение на Националния план за действие 
по заетостта; 

6. проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз;

7. вътрешно преструктуриране на разходите 
за случаите, когато Националният осигури-
телен институт изпълнява международни 
договори и програми през текущата година; 

8. разходи от резерва за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. при участие в спасителни 
и/или неотложни аварийно-възстановителни 
дейности.

(5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одоб-
ряват от Надзорния съвет на Националния 
осигурителен институт по предложение на 
управителя на Националния осигурителен 
институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от 
Закона за публичните финанси.

§ 4. За 2022 г. не се отчислява общ резерв 
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално 
осигуряване.

§ 5. През 2022 г. средства от бюджета на 
Националния осигурителен институт може 
да се разходват и за мерки, свързани със 
заетостта, при условия и по ред, определени 
от Министерския съвет.

§ 6. (1) Ограничението по § 6, ал. 1 и 2 
от преходните и заключителните разпоредби 
на Кодекса за социално осигуряване не се 
прилага за 2022 г.

(2) Максималният размер на получаваните 
една или повече пенсии без добавките към 
тях за 2022 г. се определя в размер на 1500 лв.

(3) За 2022 г. добавката по чл. 84 от Кодек-
са за социално осигуряване се изчислява от 
ограничения размер по ал. 2.



СТР.  14  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 18

§ 7. (1) За месеците април, май и юни 
2022 г. към пенсиите се изплаща сума, пред-
ставляваща разликата между:

1. сумата от месечния размер на пенсията 
или месечния сбор от пенсиите, преизчислени 
на основание § 7е от преходните и заключи-
телните разпоредби на Кодекса за социално 
осигуряване, заедно с добавките и компенсаци-
ите, включително и с допълнителната сума от 
60 лв., изплащана на основание Постановление 
№ 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на 
допълнителен трансфер по бюджета на държав-
ното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, 
бр. 1 от 2022 г.) и сумата от месечния размер 
на пенсията или месечния сбор от пенсиите 
за месец декември 2021 г. преди преизчисля-
ването, заедно с добавките и компенсациите, 
включително и с допълнителната сума от 
120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от 
преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2021 г.;

2. сумата от месечния размер на пенсията 
или месечния сбор от пенсиите, определени 
от 25 декември 2021 г. в съответствие с Пос-
тановление № 451 от 22 декември 2021 г. за 
определяне на нов размер на социалната пен-
сия за старост (ДВ, бр. 110 от 2021 г.) заедно 
с добавките и компенсациите, включително 
и с допълнителната сума от 60 лв., изплаща-
на на основание Постановление № 479 от 30 
декември 2021 г. за одобряване на допълни-
телен трансфер по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 г. и сумата от 
месечния размер на пенсията или месечния 
сбор от пенсиите за месец декември 2021 г., 
определени до 25 декември 2021 г., заедно с 
добавките и компенсациите, включително и с 
допълнителната сума от 120 лв., изплащана на 
основание § 6, ал. 2 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2021 г.

(2) При изчисляване на разликата по ал. 1 
не се изключват дължимите от пенсионера 
удръжки по наложени върху пенсиите запори 
по реда на Гражданския процесуален кодекс и 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
удръжки за възстановяване на неоснователно 
получени суми за осигурителни плащания, 
както и средствата за добавката за чужда 
помощ по чл. 103 от Кодекса за социално 
осигуряване, които Националният осигури-
телен институт превежда на Агенцията за 
социално подпомагане на основание чл. 13, 
ал. 3 от Закона за личната помощ.

(3) Разликата по ал. 1 се изплаща, когато се 
дължи на извършеното на основание § 7е от 
преходните и заключителните разпоредби на 
Кодекса за социално осигуряване преизчисля-
ване на пенсиите или на определените размери 
на пенсиите в съответствие с Постановление 
№ 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на 
нов размер на социалната пенсия за старост. 

(4) Разликата в определения съгласно ал. 1 
размер се изплаща от Националния осигури-
телен институт в един и същ размер за всеки 
от месеците, включени в периода от месец 
април до месец юни 2022 г.

§ 8. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, 
ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, 
ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.

(2) През 2022 г. за осигурителен стаж по 
чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално оси-
гуряване се зачита времето на неплатения 
отпуск до 90 работни дни.

§ 9. В Кодекса за социално осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на 
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., 
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., 
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., 
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния 
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 
107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 
и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., 
бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 
2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 
30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., 
бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 
64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19, 21 и 
77 от 2021 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 70 ал. 19 се изменя така:
„(19) При определяне на размера на пенси-

ята във връзка с изчисляването на индивиду-
алния коефициент се взема предвид и броят 
на месеците с осигуряване в универсален 
пенсионен фонд, спрямо общия брой месе-
ци с осигуряване в държавното обществено 
осигуряване, по ред и начин, определени в 
наредбата по чл. 106.“

2. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 70, ал. 4 – 7, 
ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19“ се заменят с „чл. 70, 
ал. 4 – 7“ и думите „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 
и 3, ал. 11 и 19“ се заменят с „чл. 70, ал. 8 и 9“.

3. В чл. 90а ал. 2 се изменя така:
„(2) Размерът на социалната пенсия за инва-

лидност се определя в процент от социалната 
пенсия за старост, както следва:

1. за лица с трайно намалена работоспо-
собност/вид и степен на увреждане 100 на 
сто с определена чужда помощ – 160 на сто;

2. за лица с трайно намалена работоспо-
собност/вид и степен на увреждане от 91 на 
сто до 100 на сто – 140 на сто;
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3. за лица с трайно намалена работоспо-
собност/вид и степен на увреждане от 71 на 
сто до 90 на сто – 130 на сто.“

§ 10. В Закона за прилагане на разпо-
редби на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г., Закона за 
бюджета на държавното обществено оси-
гуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 
2021 г. (ДВ, бр. 8 от 2022 г.) чл. 2 се отменя.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 
2022 г., с изключение на:

1. параграф 9, т. 3, който влиза в сила от 
1 април 2022 г.;

2. параграф 10, който влиза в сила от деня 
на обнародването на закона в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 47-ото Народно събра-
ние на 22 февруари 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

Приложение № 1 
към чл. 9, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни гру-
пи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.

По-
ре-
ден 
но-
мер

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
(ном. 
А31)

Иконо-
мически 
дейности 
(код по 
КИД 
2008)

Наименование 
на икономическа дейност

Ръ-
ково-
дите-
ли

Спе-
ци-
али-
сти

Тех-
ници 

и 
при-
лож-
ни 
спе-
ци-
али-
сти

Помо-
щен 

адми-
ни-

стра-
тивен 
персо-
нал

Пер-
сонал, 
зает с 
услуга 

за насе-
лението, 
търго-
вията 
и охра-
ната

Квалифи-
цирани 
работ-
ници в 

селското, 
горското, 
ловното и 
рибното 
стопан-

ство

Ква-
лифи-
ци-

рани 
работ-
ници и 
сродни 
на тях 
зана-
ятчии

Ма-
шин-
ни 

опе-
рато-
ри и 
мон-
таж-
ници

Про-
фесии, 

неизиск-
ващи 
специ-
ална 

квали-
фика-
ция

    1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 А 01, 03 
без 1.49

Растениевъдство, жи-
вотновъдство и лов , 
спомагателни дейности; 
Рибно стопанство

1034 779 707 655 650 650 650 688 650

2 А 02 Горско стопанство 935 650 650 650 650 650 650 650 650

3 А 1.49 Отглеждане на други жи-
вотни (пчеларство) 755 709 673 650 650 650 650 650 650

4 В 05 Добив на въглища 901 738 699 650 650 650 699 650 650

5 В 06 Добив на нефт и приро-
ден газ 865 694 675 650 650 650 650 650 650

6 В 07 Добив на метални руди 926 770 682 650 650 650 674 650 650

7 В 08.11 Добив на строителни 
материали 705 650 650 650 650 650 650 650 650

8 В 08.11 Добив на декоративни 
скални материали 677 650 650 650 650 650 650 650 650

9 В 08.11
Добив на варовик, суров 
гипс, креда, доломит и 
шисти

709 650 650 650 650 650 650 650 650

10 В 08.12 Добив на трошен камък, 
чакъл и пясък 890 740 650 650 650 650 650 650 650

11 В 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 650 650 650 650 650 650

12 В 08.9 и 
09

Добив на други неме-
тални материали и су-
ровини; Спомагателни 
дейности в добива

712 650 650 650 650 650 650 650 650

13 C
10.1 без 
10.12, 
10.2

Производство и прера-
ботка на месо; производ-
ство на месни продукти, 
без готови ястия; Прера-
ботка и консервиране на 
риба и други водни жи-
вотни, без готови ястия

1486 982 784 650 650 650 650 650 650

14 C 10.12
Производство и прера-
ботка на месо от домаш-
ни птици

1226 1018 883 650 650 650 650 650 650
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 C 10.3
Преработка и консерви-
ране на плодове и зелен-
чуци, без готови ястия

904 727 650 650 650 650 650 650 650

16 C 10.4
Производство на рас-
тителни и животински 
масла и мазнини

982 883 650 650 650 650 650 650 650

17 C 10.5 Производство на мляко 
и млечни продукти 1057 697 650 650 650 650 650 650 650

18 C 10.6
Производство на мелни-
чарски продукти, нишес-
те и нишестени продукти

1247 1039 987 650 650 650 675 831 650

19 C

10.7 и 
10.8 без 
10.81 и 
10.82

Производство на хлеб-
ни и тестени изделия; 
Производство на други 
хранителни продукти

831 650 650 650 650 650 650 650 650

20 C 10.81 и 
10.82

Производство на захар; 
Производство на какао, 
шоколадови и захарни 
изделия

1143 940 873 650 650 650 650 650 650

21 C 10.9 Производство на готови 
храни за животни 1122 987 894 655 650 650 675 675 650

22 C

11 без 
11.05, 
11.06 и 
11.07 

Производство на напит-
ки 869 675 650 650 650 650 650 650 650

23 C 11.05 и 
11.06

Производство на пиво 
и малц 821 696 650 650 650 650 650 650 650

24 C 11.07

Производство на безал-
кохолни напитки, мине-
рални и други бутилира-
ни води

935 790 717 650 650 650 650 650 650

25 C 12 Производство на тютю-
неви изделия 1034 1008 705 650 650 650 650 650 650

26 C 13
Производство на текстил 
и изделия от текстил, без 
облекло

987 673 650 650 650 650 650 650 650

27 C 14 без 
14.3 Производство на облекло 925 675 650 650 650 650 650 650 650

28 C 14.3 Производство на други 
трикотажни изделия 997 717 675 650 650 650 650 650 650

29 C 15

Обработка на кожи; про-
изводство на обувки и 
други изделия от обра-
ботени кожи без косъм

906 650 650 650 650 650 650 650 650

30 C 16

Производство на дървен 
материал и изделия от 
дървен материал и корк, 
без мебели; производство 
на изделия от слама и 
материали за плетене

650 650 650 650 650 650 650 650 650

31 C 17
Производство на хартия, 
картон и изделия от хар-
тия и картон

852 650 650 650 650 650 650 650 650

32 C, J 18, 58 
и 59

Печатна дейност и въз-
произвеждане на записа-
ни носители; Издателска 
дейност; Производство 
на филми и телевизи-
онни предавания, зву-
козаписване и издаване 
на музика

650 650 650 650 650 650 650 650 650

33 C 19 
Производство на кокс 
и рафинирани нефто-
продукти

1763 1310 1034 756 882 650 958 967 650

34 C 20 Производство на химич-
ни продукти 870 680 650 650 650 650 650 650 650
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 C 21 
Производство на лекар-
ствени вещества и про-
дукти

870 680 650 650 650 650 650 650 650

36 C 22 Производство на изделия 
от каучук и пластмаси 650 650 650 650 650 650 650 650 650

37 C 23
Производство на изделия 
от други неметални ми-
нерални суровини

827 670 650 650 650 650 650 650 650

38 C 24 без 
24.5

Производство на основни 
метали 810 650 650 650 650 650 650 650 650

39 C 24.5 Леене на метали 769 650 650 650 650 650 650 650 650

40 C 25 без 
25.4

Производство на метал-
ни изделия, без машини 
и оборудване

769 650 650 650 650 650 650 650 650

41 C 26

Производство на компю-
търна и комуникационна 
техника, електронни и 
оптични продукти

790 686 650 650 650 650 650 650 650

42 C 27 Производство на елек-
трически съоръжения 790 686 650 650 650 650 650 650 650

43 C
28 без 
28.11; 
25.4

Производство на машини 
и оборудване с общо и 
специално предназначе-
ние; Производство на въ-
оръжение и боеприпаси

862 650 650 650 650 650 650 650 650

44 C 28.11

Производство на турби-
ни и двигатели, без ави-
ационни, автомобилни и 
мотоциклетни

987 650 650 650 650 650 650 650 650

45 C 29, 30

Производство на авто-
мобили, ремаркета и 
полуремаркета; Про-
изводство на превозни 
средства, без автомобили

1018 675 650 650 650 650 650 650 650

46 C 31 Производство на мебели 650 650 650 650 650 650 650 650 650

47 C 32 без 
32.5, 33

Производство, некласи-
фицирано другаде; Ре-
монт и инсталиране на 
машини и оборудване

705 650 650 650 650 650 650 650 650

48 C 32.5

Производство на меди-
цински и зъболекарски 
инструменти и средства 
(Дейности в зъботехни-
чески лаборатории)

929 697 650 650 650 650 650 650 650

49 D 35.1
Производство, пренос и 
разпределение на елек-
трическа енергия

987 779 738 650 650 650 650 650 650

50 D 35.2; 
49.5

Производство и разпре-
деление на газообразни 
горива по газоразпреде-
лителните мрежи; Тръ-
бопроводен транспорт

1461 1008 958 650 650 650 700 772 650

51 D 35.3
Производство и разпре-
деление на топлинна 
енергия

873 670 650 650 650 650 650 650 650

52 Е 36, 37

Събиране, пречиства-
не и доставяне на води; 
Събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъч-
ни води

810 727 655 650 650 650 650 650 650

53 E

38 без 
38.12 и 
38.22; 
39

Събиране и обезвреж-
дане на отпадъци; ре-
циклиране на матери-
али; Възстановяване и 
други услуги по управле-
ние на отпадъци

832 650 650 650 650 650 650 650 650
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9

54 E 38.12 и 
38.22

Събиране на опасни от-
падъци; Обработване и 
обезвреждане на опасни 
отпадъци

1013 842 758 650 650 650 665 650 650

55 F

41, 42 
без 
42.11 и 
42.22, 
43

Строителство на сгради; 
Строителство на съоръ-
жения; Специализирани 
строителни дейности

790 650 650 650 650 650 650 650 650

56 F 42.11
Строителство на авто-
магистрали, пътища и 
самолетни писти

878 696 650 650 650 650 650 650 650

57 F 42.22

Строителство на пренос-
ни и разпределителни 
електрически и далеко-
съобщителни мрежи

696 650 650 650 650 650 650 650 650

58 G

45, 46, 
47 без 
46.46, 
47.73, 
47.74

Търговия на едро и дреб-
но с автомобили и мо-
тоциклети, техническо 
обслужване и ремонт; 
Търговия на едро, без 
търговията с автомобили 
и мотоциклети; Търго-
вия на дребно, без тър-
говията с автомобили и 
мотоциклети

1299 1070 945 665 650 650 650 650 650

59 G
46.46, 
47.73, 
47.74

Търговия на едро с 
фармацевтични стоки, 
медицинска техника и 
апарат ура; Търговия 
на дребно с лекарства 
и други фармацевтич-
ни стоки; Търговия на 
дребно с медицински и 
ортопедични стоки

923 650 650 650 650 650 650 650 650

60 I 79

Туристическа агентска 
и операторска дейност; 
други дейности, свър-
зани с пътувания и ре-
зервации

966 831 650 650 650 650 650 650 650

61 I 55, 56 Хотелиерство; Ресторан-
тьорство 1266 1090 800 800 800 800 800 800 650

62 H

49.1, 
49.2, 
52 – 
само за 
железо-
пътен 
транс-
порт

Пътнически железопъ-
тен транспорт, между-
селищен; Товарен же-
лезопътен транспорт; 
Складиране на товари и 
спомагателни дейности в 
железопътния транспорт

927 822 675 650 650 650 650 650 650

63 H 49.3, 
49.4

Друг пътнически сухопъ-
тен транспорт; Товарен 
автомобилен транспорт 
и услуги по преместване

845 650 650 650 650 650 650 650 650

64 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 650 650 650 650 650 650

65 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 650 650 650 650 650 650

66 H

52, без 
железо-
пътен 
транс-
порт

Складиране на товари и 
спомагателни дейности в 
транспорта (без железо-
пътен транспорт)

1038 973 760 650 650 650 650 650 650

67 H 53 Пощенски и куриерски 
дейности 650 650 650 650 650 650 650 650 650

68 J 60, 61
Радио- и телевизионна 
дейност; Далекосъоб-
щения

933 817 700 650 650 650 650 650 650
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9

69 K 64, 65, 
66

ФИНАНСОВИ И ЗА-
С Т РА Х О В А Т Е Л Н И 
ДЕЙНОСТИ

1589 1008 756 650 650 650 650 650 650

70 J, L , 
M, N

62, 63, 
68, 69, 
70, 71, 
73, 74, 
77, 78, 
81, 82

Дейности в областта на 
информационните техно-
логии; Информационни 
услуги; ОПЕРАЦИИ С 
НЕДВИЖИМИ ИМО-
ТИ; ПРОФЕСИОНАЛ-
НИ ДЕЙНОСТИ И НА-
УЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ

1008 656 650 650 650 650 650 650 650

71 N 80 Дейности по охрана и 
разследване 848 650 650 650 650 650 650 650 650

72 M 72 Научноизследователска 
и развойна дейност 673 650 650 650 650 650 650 650 650

73 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВ- 
ЛЕНИЕ 650 650 650 650 650 650 650 650 650

74 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 650 650 650 650 650 650 650 650

75 Q 86 без 
86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕ-
ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛ-
НА РАБОТА (без меди-
цинска сестра, акушерка, 
рехабилитатор, фелдшер 
и лаборант, включително 
главните и старшите); 
Ветеринарномедицинска 
дейност 

1045 668 650 650 650 650 650 650 650

76 Q 86.1

Дейност на болници (без 
началник-клиника/от-
деление , медицинска 
сестра, акушерка, реха-
билитатор, фелдшер и 
лаборант, включително 
главните и старшите)

1336 987 650 650 650 650 650 650 650

77 Q 87, 88
Медико-социални грижи 
с настаняване; Социална 
работа без настаняване

650 650 650 650 650 650 650 650 650

78 R 90, 91, 
92, 93 

КУЛТУРА, СПОРТ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 
Дейност на спортни клу-
бове – без професиона-
лен спортист във фут-
болен клуб)

659 650 650 650 650 650 650 650 650

79 S, T 95, 96, 
97

Ремонт на компютър-
на техника, на лични 
и домакински вещи; 
Други персонални ус-
луги; ДЕЙНОСТИ НА 
ДОМАКИНСТВА КАТО 
РАБОТОДАТЕЛИ

650 650 650 650 650 650 650 650 650

80 S, U
94 без 
94.91, 
99 

Дейности на организа-
ции с нестопанска цел 
(без дейност на рели-
гиозни организации); 
Дейности на екстери-
ториални организации 
и служби

896 650 650 650 650 650 650 650 650

81 R 93.12

Дейност на спортни 
клубове (само за про-
фесионален спортист във 
футболен клуб)

  650       

82   Централен кооперативен 
съюз 665 650 650 650 650 650 650 650 650
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83 Q 86 без 
86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕ-
ОПАЗВАНЕ И СОЦИ-
АЛНА РАБОТА (само за 
медицинска сестра, аку-
шерка, рехабилитатор, 
фелдшер и лаборант) 

697 650 650       

84 Q 86.1
Дейност на болници 
(само за началник-кли-
ника/отделение)

1103         

85 Q 86.1

Дейност на болници 
(само за медицинска 
сестра, акушерка, реха-
билитатор, фелдшер и 
лаборант)

766 709 697       

86 S 94.91 Дейност на религиозни 
организации  650        

Забележки: 
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на тру-

довия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на 
законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани 
предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората 
с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната иконо-
мическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети 
лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на 
Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 
27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа 
дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоот-
ношение. В този случай при определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са 
общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови 
правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по 
негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служи-
телите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния 
съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

Приложение № 1А 
към чл. 9, т. 2

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни гру-
пи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

По-
ре-
ден 
но-
мер

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
(ном. 
А31)

Иконо-
мически 
дейности 
(код по 
КИД 
2008)

Наименование 
на икономическа дейност

Ръ-
ково-
дите-
ли

Спе-
ци-
али-
сти

Тех-
ници 

и 
при-
лож-
ни 
спе-
ци-
али-
сти

Помо-
щен 

адми-
ни-

стра-
тивен 
персо-
нал

Пер-
сонал, 
зает с 
услуга 

за насе-
лението, 
търго-
вията 
и охра-
ната

Квалифи-
цирани 
работ-
ници в 

селското, 
горското, 
ловното и 
рибното 
стопан-

ство

Ква-
лифи-
ци-

рани 
работ-
ници и 
сродни 
на тях 
зана-
ятчии

Ма-
шин-
ни 

опе-
рато-
ри и 
мон-
та-

жни-
ци

Про-
фесии, 
неиз-
исква-
щи спе-
циална 
квали-
фика-
ция

    1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 А 01, 03 
без 1.49

Растениевъдство, животно-
въдство и лов, спомагателни 
дейности;Рибно стопанство

1034 779 710 710 710 710 710 710 710

2 А 02 Горско стопанство 935 710 710 710 710 710 710 710 710

3 А 1.49 Отглеждане на други жи-
вотни (пчеларство) 755 710 710 710 710 710 710 710 710

4 В 05 Добив на въглища 901 738 710 710 710 710 710 710 710

5 В 06 Добив на нефт и приро-
ден газ 865 710 710 710 710 710 710 710 710

6 В 07 Добив на метални руди 926 770 710 710 710 710 710 710 710

7 В 08.11 Добив на строителни ма-
териали 710 710 710 710 710 710 710 710 710
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 В 08.11 Добив на декоративни скал-
ни материали 710 710 710 710 710 710 710 710 710

9 В 08.11
Добив на варовик, суров 
гипс , креда , доломит и 
шисти

710 710 710 710 710 710 710 710 710

10 В 08.12 Добив на трошен камък, 
чакъл и пясък 890 740 710 710 710 710 710 710 710

11 В 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 710 710 710 710 710 710 710

12 В 08.9 и 09

Добив на други неметал-
ни материали и суровини; 
Спомагателни дейности в 
добива

712 710 710 710 710 710 710 710 710

13 C
10.1 без 
10.12, 
10.2

Производство и преработка 
на месо; производство на 
месни продукти, без готови 
ястия; Преработка и консер-
виране на риба и други водни 
животни, без готови ястия

1486 982 784 710 710 710 710 710 710

14 C 10.12 Производство и преработка 
на месо от домашни птици 1226 1018 883 710 710 710 710 710 710

15 C 10.3
Преработка и консервиране 
на плодове и зеленчуци, без 
готови ястия

904 727 710 710 710 710 710 710 710

16 C 10.4
Производство на растител-
ни и животински масла и 
мазнини

982 883 710 710 710 710 710 710 710

17 C 10.5 Производство на мляко и 
млечни продукти 1057 710 710 710 710 710 710 710 710

18 C 10.6
Производство на мелничар-
ски продукти, нишесте и 
нишестени продукти

1247 1039 987 710 710 710 710 831 710

19 C

10.7 и 
10.8 без 
10.81 и 
10.82

Производство на хлебни и 
тестени изделия; Производ-
ство на други хранителни 
продукти

831 710 710 710 710 710 710 710 710

20 C 10.81 и 
10.82

Производство на захар; Про-
изводство на какао, шоко-
ладови и захарни изделия

1143 940 873 710 710 710 710 710 710

21 C 10.9 Производство на готови хра-
ни за животни 1122 987 894 710 710 710 710 710 710

22 C

11 без 
11.05, 
11.06 и 
11.07 

Производство на напитки 869 710 710 710 710 710 710 710 710

23 C 11.05 и 
11.06

Производство на пиво и 
малц 821 710 710 710 710 710 710 710 710

24 C 11.07
Производство на безалко-
холни напитки, минерални 
и други бутилирани води

935 790 717 710 710 710 710 710 710

25 C 12 Производство на тютюневи 
изделия 1034 1008 710 710 710 710 710 710 710

26 C 13
Производство на текстил 
и изделия от текстил, без 
облекло

987 710 710 710 710 710 710 710 710

27 C 14 без 
14.3 Производство на облекло 925 710 710 710 710 710 710 710 710

28 C 14.3 Производство на други три-
котажни изделия 997 717 710 710 710 710 710 710 710

29 C 15

Обработка на кожи; произ-
водство на обувки и други 
изделия от обработени кожи 
без косъм

906 710 710 710 710 710 710 710 710

30 C 16

Производство на дървен ма-
териал и изделия от дървен 
материал и корк, без мебели; 
производство на изделия 
от слама и материали за 
плетене

710 710 710 710 710 710 710 710 710

31 C 17
Производство на хартия, 
картон и изделия от хартия 
и картон

852 710 710 710 710 710 710 710 710
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32 C, J 18, 58 
и 59

 Печатна дейност и възпро-
извеждане на записани но-
сители; Издателска дейност; 
Производство на филми и 
телевизионни предавания, 
звукозаписване и издаване 
на музика

710 710 710 710 710 710 710 710 710

33 C 19 Производство на кокс и ра-
финирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 710 958 967 710

34 C 20 Производство на химични 
продукти 870 710 710 710 710 710 710 710 710

35 C 21 Производство на лекарстве-
ни вещества и продукти 870 710 710 710 710 710 710 710 710

36 C 22 Производство на изделия от 
каучук и пластмаси 710 710 710 710 710 710 710 710 710

37 C 23
Производство на изделия от 
други неметални минерални 
суровини

827 710 710 710 710 710 710 710 710

38 C 24 без 
24.5

Производство на основни 
метали 810 710 710 710 710 710 710 710 710

39 C 24.5 Леене на метали 769 710 710 710 710 710 710 710 710

40 C 25 без 
25.4

Производство на метални 
изделия, без машини и обо-
рудване

769 710 710 710 710 710 710 710 710

41 C 26

Производство на компю-
търна и комуникационна 
техника, електронни и оп-
тични продукти

790 710 710 710 710 710 710 710 710

42 C 27 Производство на електри-
чески съоръжения 790 710 710 710 710 710 710 710 710

43 C
28 без 
28.11; 
25.4

Производство на машини и 
оборудване с общо и специ-
ално предназначение; Про-
изводство на въоръжение и 
боеприпаси

862 710 710 710 710 710 710 710 710

44 C 28.11

Производство на турбини и 
двигатели, без авиационни, 
автомобилни и мотоцик-
летни

987 710 710 710 710 710 710 710 710

45 C 29, 30

Производство на автомо-
били, ремаркета и полу-
ремаркета; Производство 
на превозни средства, без 
автомобили

1018 710 710 710 710 710 710 710 710

46 C 31 Производство на мебели 710 710 710 710 710 710 710 710 710

47 C 32 без 
32.5, 33

Производство, некласифи-
цирано другаде; Ремонт и 
инсталиране на машини и 
оборудване

710 710 710 710 710 710 710 710 710

48 C 32.5

Производство на медицин-
ски и зъболекарски инстру-
менти и средства (Дейности 
в зъботехнически лабора-
тории)

929 710 710 710 710 710 710 710 710

49 D 35.1
Производство, пренос и раз-
пределение на електрическа 
енергия

987 779 738 710 710 710 710 710 710

50 D 35.2; 49.5

Производство и разпределе-
ние на газообразни горива 
по газоразпределителни-
те мрежи; Тръбопроводен 
транспорт

1461 1008 958 710 710 710 710 772 710

51 D 35.3 Производство и разпреде-
ление на топлинна енергия 873 710 710 710 710 710 710 710 710

52 Е 36, 37

Събиране, пречистване и 
доставяне на води; Събира-
не, отвеждане и пречистване 
на отпадъчни води

810 727 710 710 710 710 710 710 710

53 E
38 без 
38.12 и 
38.22; 39

Събиране и обезвреждане на 
отпадъци; рециклиране на 
материали; Възстановяване 
и други услуги по управление 
на отпадъци

832 710 710 710 710 710 710 710 710
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54 E 38.12 и 
38.22

Събиране на опасни от-
падъци; Обработване и 
обезвреждане на опасни 
отпадъци

1013 842 758 710 710 710 710 710 710

55 F

41, 42 
без 42.11 
и 42.22, 
43

Строителство на сгради; 
Строителство на съоръже-
ния; Специализирани стро-
ителни дейности

790 710 710 710 710 710 710 710 710

56 F 42.11
Строителство на автомаги-
страли, пътища и самолетни 
писти

878 710 710 710 710 710 710 710 710

57 F 42.22

Строителство на преносни 
и разпределителни електри-
чески и далекосъобщителни 
мрежи

710 710 710 710 710 710 710 710 710

58 G

45, 46, 
47 без 
46.46, 
47.73, 
47.74

Търговия на едро и дребно с 
автомобили и мотоциклети, 
техническо обслужване и ре-
монт; Търговия на едро, без 
търговията с автомобили и 
мотоциклети; Търговия на 
дребно, без търговията с 
автомобили и мотоциклети

1299 1070 945 710 710 710 710 710 710

59 G
46.46, 
47.73, 
47.74

Търговия на едро с фарма-
цевтични стоки, медицинска 
техника и апаратура; Търго-
вия на дребно с лекарства и 
други фармацевтични стоки; 
Търговия на дребно с меди-
цински и ортопедични стоки

923 710 710 710 710 710 710 710 710

60 I 79

Туристическа агентска и 
операторска дейност; други 
дейности, свързани с пъту-
вания и резервации

966 831 710 710 710 710 710 710 710

61 I 55, 56 Хотелиерство; Ресторан-
тьорство 1266 1090 800 800 800 800 800 800 710

62 H

49.1, 
49.2, 
52 – само 
за желе-
зопътен 
транс-
порт

Пътнически железопътен 
транспорт, междуселищен; 
Товарен железопътен транс-
порт; Складиране на товари 
и спомагателни дейности в 
железопътния транспорт

927 822 710 710 710 710 710 710 710

63 H 49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен 
транспорт; Товарен автомо-
билен транспорт и услуги по 
преместване

845 710 710 710 710 710 710 710 710

64 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 710 710 710 710 710 710

65 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 710 710 710 710 710 710

66 H

 52, без 
железо-
пътен 
транс-
порт

Складиране на товари и 
спомагателни дейности в 
транспорта (без железопъ-
тен транспорт)

1038 973 760 710 710 710 710 710 710

67 H 53 Пощенски и куриерски дей-
ности 710 710 710 710 710 710 710 710 710

68 J 60, 61 Радио- и телевизионна дей-
ност; Далекосъобщения 933 817 710 710 710 710 710 710 710

69 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРА-
ХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 710 710 710 710 710 710

70 J ,  L , 
M, N

62, 63, 
68, 69, 
70, 71, 
73, 74, 
77, 78, 
81, 82

Дейности в областта на ин-
формационните технологии; 
Информационни услу ги; 
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИ-
МИ ИМОТИ; ПРОФЕСИ-
ОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; 
АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙ-
НОСТИ

1008 710 710 710 710 710 710 710 710

71 N 80 Дейности по охрана и раз-
следване 848 710 710 710 710 710 710 710 710

72 M 72 Научноизследователска и 
развойна дейност 710 710 710 710 710 710 710 710 710
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73 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕ-
НИЕ 710 710 710 710 710 710 710 710 710

74 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 710 710 710 710 710 710 710 710 710

75 Q 86 без 
86.1, 75

Х У М А Н НО  З Д РА ВЕ -
ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 
РАБОТА (без медицинска 
сестра, акушерка, рехабили-
татор, фелдшер и лаборант, 
включително главните и 
старшите); Ветеринарноме-
дицинска дейност 

1045 710 710 710 710 710 710 710 710

76 Q 86.1

Дейност на болници (без  на-
чалник-клиника/отделение, 
медицинска сестра, акушер-
ка, рехабилитатор, фелдшер 
и лаборант, включително 
главните и старшите)

1336 987 710 710 710 710 710 710 710

77 Q 87, 88
Медико-социални грижи 
с настаняване; Социална 
работа без настаняване

710 710 710 710 710 710 710 710 710

78 R 90, 91, 
92, 93 

К УЛ Т У РА ,  СПОР Т И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 
Дейност на спортни клу-
бове – без професионален 
спортист във футболен клуб)

710 710 710 710 710 710 710 710 710

79 S, T 95, 96, 97

Ремонт на компютърна 
техника, на лични и дома-
кински вещи; Други персо-
нални услуги; ДЕЙНОСТИ 
НА ДОМАКИНСТВА КАТО 
РАБОТОДАТЕЛИ

710 710 710 710 710 710 710 710 710

80 S, U 94 без 
94.91, 99 

Дейности на организации с 
нестопанска цел (без дей-
ност на религиозни орга-
низации); Дейности на екс-
териториални организации 
и служби

896 710 710 710 710 710 710 710 710

81 R 93.12
Дейност на спортни клубо-
ве (само за професионален 
спортист във футболен клуб)

  710       

82   Централен  кооперативен  
съюз 710 710 710 710 710 710 710 710 710

83 Q 86 без 
86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗ-
ВАНЕ И СОЦИАЛНА РА-
БОТА (само за медицинска 
сестра, акушерка, рехабили-
татор, фелдшер и лаборант) 

710 710 710       

84 Q 86.1
Дейност на болници (само 
за началник-клиника/от-
деление)

1103         

85 Q 86.1

Дейност на болници (само за  
медицинска сестра, акушер-
ка, рехабилитатор, фелдшер 
и лаборант)

766 710 710       

86 S 94.91 Дейност на религиозни ор-
ганизации  710        

Забележки: 
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на тру-

довия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на 
законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани 
предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората 
с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната иконо-
мическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети 
лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на 
Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 
27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа 
дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоот-
ношение. В този случай при определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са 
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общофункционално свързани с всички дейности на 
осигурителя. При равен брой работещи по трудови 
правоотношения в отделните дейности основната 
икономическа дейност на осигурителя се определя 
по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се 
прилага за общинските съветници, работниците и 
служителите в бюджетните предприятия по сми-
съла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 
Закона за счетоводството и за избраните управител, 
контрольор, касиер и членовете на управителния 
и контролния съвет на етажната собственост по 
Закона за управление на етажната собственост. 

Приложение № 2 
към чл. 14, т. 1

Диференцирани осигурителни вноски за фонд 
„Трудова злополука и професионална болест“ 
за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.

Код 
КИД
2008

Наименование на 
икономическа дейност 

КИД 2008

Осигу-
рителна  

вноска (%)

1 2 3

02 Горско стопанство 1.1

05 Добив на въглища 1.1

07 Добив на метални руди 1.1

08 Добив на неметални мате-
риали и суровини 1.1

09 Спомагателни дейности в 
добива 1.1

12 Производство на тютюневи 
изделия 1.1

13
Производство на текстил 
и изделия от текстил, без 
облекло

1.1

16

Производство на дървен 
материал и изделия от дър-
вен материал и корк, без 
мебели; производство на 
изделия от слама и мате-
риали за плетене

1.1

20 Производство на химични 
продукти 1.1

23
Производство на изделия 
от други неметални мине-
рални суровини

1.1

24 Производство на основни 
метали 1.1

25
Производство на метални 
изделия, без машини и 
оборудване

1.1

30 Производство на превозни 
средства, без автомобили 1.1

31 Производство на мебели 1.1

33 Ремонт и инсталиране на 
машини и оборудване 1.1

1 2 3

38
Събиране и обезвреждане 
на отпадъци; рециклиране 
на материали

1.1

39
Възстановяване и други 
услуги по управление на 
отпадъци

1.1

41 Строителство на сгради 1.1

42 Строителство на съоръ-
жения 1.1

43 Специализирани строител-
ни дейности 1.1

49 Сухопътен транспорт 1.1

50 Воден транспорт 1.1

68 Операции с недвижими 
имоти 1.1

77 Даване под наем и опера-
тивен лизинг 1.1

01
Растениевъдство, животно-
въдство и лов; спомагател-
ни дейности

0.9

17
Производство на хартия, 
картон и изделия от хартия 
и картон

0.9

21
Производство на лекар-
ствени вещества и про-
дукти

0.9

22 Производство на изделия 
от каучук и пластмаси 0.9

28
Производство на машини 
и оборудване, с общо и 
специално предназначение

0.9

36 Събиране, пречистване и 
доставяне на води 0.9

37
Събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни 
води

0.9

52
Складиране на товари и 
спомагателни дейности в 
транспорта

0.9

53 Пощенски и куриерски 
дейности 0.9

81 Дейности по обслужване 
на сгради и озеленяване 0.9

06 Добив на нефт и приро-
ден газ 0.7

10 Производство на хранител-
ни продукти 0.7

11 Производство на напитки 0.7

19 Производство на кокс и ра-
финирани нефтопродукти 0.7

27 Производство на електри-
чески съоръжения 0.7
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1 2 3

32 Производство, некласифи-
цирано другаде 0.7

35

Производство и разпре-
деление на електрическа 
и топлинна енергия и на 
газообразни горива

0.7

46
Търговия на едро, без тър-
говията с автомобили и 
мотоциклети

0.7

51 Въздушен транспорт 0.7

61 Далекосъобщения 0.7

80 Дейности по охрана и раз-
следване 0.7

84 Държавно управление 0.7

90 Артистична и творческа 
дейност 0.7

92 Организиране на хазартни 
игри 0.7

93
Спортни и други дейности, 
свързани с развлечения и 
отдих

0.7

14 Производство на облекло 0.5

15

Обработка на кожи; про-
изводство на обувки и дру-
ги изделия от обработени 
кожи без косъм

0.5

18
Печатна дейност и въз-
произвеждане на записани 
носители

0.5

26

Производство на компю-
търна и комуникационна 
техника, електронни и оп-
тични продукти

0.5

29
Производство на автомо-
били, ремаркета и полу-
ремаркета

0.5

45

Търговия на едро и дребно 
с автомобили и мотоцикле-
ти, техническо обслужване 
и ремонт

0.5

47
Търговия на дребно, без 
търговията с автомобили 
и мотоциклети

0.5

56 Ресторантьорство 0.5

59

Производство на филми и 
телевизионни предавания, 
звукозаписване и издаване 
на музика

0.5

60 Радио- и телевизионна дей-
ност 0.5

70
Дейност на централни офи-
си; консултантски дейности 
в областта на управлението

0.5

1 2 3

71
Архитектурни и инженер-
ни дейности; технически 
изпитвания и анализи

0.5

72 Научноизследователска и 
развойна дейност 0.5

74 Други професионални дей-
ности 0.5

78 Дейности по наемане и пре-
доставяне на работна сила 0.5

79

Туристическа агентска и 
операторска дейност; други 
дейности, свързани с пъту-
вания и резервации

0.5

82

Административни офис 
дейности и друго спома-
гателно обслужване на 
стопанската дейност

0.5

85 Образование 0.5

86 Хуманно здравеопазване 0.5

87 Медико-социални грижи с 
настаняване 0.5

88 Социална работа без нас-
таняване 0.5

91 Други дейности в областта 
на културата 0.5

95
Ремонт на компютърна 
техника, на лични и дома-
кински вещи

0.5

99 Дейности на екстеритори-
ални организации и служби 0.5

03 Рибно стопанство 0.4

55 Хотелиерство 0.4

58 Издателска дейност 0.4

62
Дейности в областта на 
информационните техно-
логии

0.4

63 Информационни услуги 0.4

64

Предоставяне на финансо-
ви услуги, без застраховане 
и допълнително пенсионно 
осигуряване

0.4

65
Застраховане, презастрахо-
ване и допълнително пен-
сионно осигуряване

0.4

66
Спомагателни дейности 
във финансовите услуги и 
застраховането

0.4

69 Юридически и счетоводни 
дейности 0.4

73 Рекламна дейност и про-
учване на пазари 0.4

75 Ветеринарномедицинска 
дейност 0.4
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1 2 3

94 Дейности на организации 
с нестопанска цел 0.4

96 Други персонални услуги 0.4

97
Дейности на домакинства 
като работодатели на до-
машен персонал

0.4

98

Недиференцирани дей-
ности на домакинства по 
производство на стоки и 
услуги за собствено пот-
ребление

0.4

Приложение № 2А 
към чл. 14, т. 2

Диференцирани осигурителни вноски  за фонд 
„Трудова злополука и професионална болест“ 
за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

Код 
КИД 
2008

Наименование на иконо-
мическа дейност 

КИД 2008

Осигу-
рителна  

вноска (%)

1 2 3

02 Горско стопанство 1,1

05 Добив на въглища 1,1

07 Добив на метални руди 1,1

08 Добив на неметални мате-
риали и суровини 1,1

09 Спомагателни дейности в 
добива 1,1

13
Производство на текстил 
и изделия от текстил, без 
облекло

1,1

16

Производство на дървен 
материал и изделия от дър-
вен материал и корк, без 
мебели; производство на 
изделия от слама и мате-
риали за плетене

1,1

23
Производство на изделия 
от други неметални мине-
рални суровини

1,1

24 Производство на основни 
метали 1,1

31 Производство на мебели 1,1

33 Ремонт и инсталиране на 
машини и оборудване 1,1

38
Събиране и обезвреждане 
на отпадъци; рециклиране 
на материали

1,1

39
Възстановяване и други 
услуги по управление на 
отпадъци

1,1

41 Строителство на сгради 1,1

42 Строителство на съоръ-
жения 1,1

1 2 3

43 Специализирани строител-
ни дейности 1,1

49 Сухопътен транспорт 1,1

50 Воден транспорт 1,1

68 Операции с недвижими 
имоти 1,1

77 Даване под наем и опера-
тивен лизинг 1,1

12 Производство на тютюневи 
изделия 0,9

17
Производство на хартия, 
картон и изделия от хартия 
и картон

0,9

20 Производство на химични 
продукти 0,9

21
Производство на лекар-
ствени вещества и про-
дукти

0,9

22 Производство на изделия 
от каучук и пластмаси 0,9

25
Производство на метални 
изделия, без машини и 
оборудване

0,9

28
Производство на машини 
и оборудване, с общо и 
специално предназначение

0,9

30 Производство на превозни 
средства, без автомобили 0,9

35

Производство и разпре-
деление на електрическа 
и топлинна енергия и на 
газообразни горива

0,9

36 Събиране, пречистване и 
доставяне на води 0,9

52
Складиране на товари и 
спомагателни дейности в 
транспорта

0,9

53 Пощенски и куриерски 
дейности 0,9

81 Дейности по обслужване 
на сгради и озеленяване 0,9

01
Растениевъдство, животно-
въдство и лов; спомагател-
ни дейности

0,7

06 Добив на нефт и приро-
ден газ 0,7

10 Производство на хранител-
ни продукти 0,7

11 Производство на напитки 0,7

19 Производство на кокс и ра-
финирани нефтопродукти 0,7

27 Производство на електри-
чески съоръжения 0,7
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1 2 3

32 Производство, некласифи-
цирано другаде 0,7

37
Събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни 
води

0,7

46
Търговия на едро, без тър-
говията с автомобили и 
мотоциклети

0,7

51 Въздушен транспорт 0,7

61 Далекосъобщения 0,7

80 Дейности по охрана и раз-
следване 0,7

84 Държавно управление 0,7

90 Артистична и творческа 
дейност 0,7

14 Производство на облекло 0,5

15

Обработка на кожи; про-
изводство на обувки и дру-
ги изделия от обработени 
кожи без косъм

0,5

18
Печатна дейност и въз-
произвеждане на записани 
носители

0,5

26

Производство на компю-
търна и комуникационна 
техника, електронни и оп-
тични продукти

0,5

45

Търговия на едро и дребно 
с автомобили и мотоцикле-
ти, техническо обслужване 
и ремонт

0,5

47
Търговия на дребно, без 
търговията с автомобили 
и мотоциклети

0,5

56 Ресторантьорство 0,5

60 Радио- и телевизионна дей-
ност 0,5

70
Дейност на централни офи-
си; консултантски дейности 
в областта на управлението

0,5

71
Архитектурни и инженер-
ни дейности; технически 
изпитвания и анализи

0,5

72 Научноизследователска и 
развойна дейност 0,5

74 Други професионални дей-
ности 0,5

78 Дейности по наемане и пре-
доставяне на работна сила 0,5

79

Туристическа агентска и 
операторска дейност; други 
дейности, свързани с пъту-
вания и резервации

0,5

1 2 3

82

Административни офис 
дейности и друго спома-
гателно обслужване на 
стопанската дейност

0,5

85 Образование 0,5

86 Хуманно здравеопазване 0,5

87 Медико-социални грижи с 
настаняване 0,5

88 Социална работа без нас-
таняване 0,5

91 Други дейности в областта 
на културата 0,5

92 Организиране на хазартни 
игри 0,5

93
Спортни и други дейности, 
свързани с развлечения и 
отдих

0,5

95
Ремонт на компютърна 
техника, на лични и дома-
кински вещи

0,5

99 Дейности на екстеритори-
ални организации и служби 0,5

03 Рибно стопанство 0,4

29
Производство на автомо-
били, ремаркета и полу-
ремаркета

0,4

55 Хотелиерство 0,4

58 Издателска дейност 0,4

59

Производство на филми и 
телевизионни предавания, 
звукозаписване и издаване 
на музика

0,4

62
Дейности в областта на 
информационните техно-
логии

0,4

63 Информационни услуги 0,4

64

Предоставяне на финансо-
ви услуги, без застраховане 
и допълнително пенсионно 
осигуряване

0,4

65
Застраховане, презастрахо-
ване и допълнително пен-
сионно осигуряване

0,4

66
Спомагателни дейности 
във финансовите услуги и 
застраховането

0,4

69 Юридически и счетоводни 
дейности 0,4

73 Рекламна дейност и про-
учване на пазари 0,4

75 Ветеринарномедицинска 
дейност 0,4

94 Дейности на организации 
с нестопанска цел 0,4

96 Други персонални услуги 0,4
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1 2 3

97
Дейности на домакинства 
като работодатели на до-
машен персонал

0,4

98

Недиференцирани дей-
ности на домакинства по 
производство на стоки и 
услуги за собствено пот-
ребление

0,4

Приложение № 3 
към чл. 15, ал. 4

Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на 
работниците и служителите“

 (в хил. лв.) 

П О К А З А Т Е Л И Б Ю Д Ж Е Т 
2022 г. 

І.  ПРИХОДИ 2 500,0

Приходи от вноски 0,0

Приходи от лихви и инвести-
ции в ДЦК 2 500,0

Приходи от глоби, санкции и 
наказателни лихви 0,0

ІІ.  РАЗХОДИ 4 756,8

Обезщетения и помощи за 
домакинствата 4 500,0

Разходи за гарантирани 
вземания на работници и слу-
жители 4 500,0

Разходи за дейността 90,0

Разходи за дейността, из-
вършени по чл. 13 от ЗГВРСНР 90,0

Разходи за заплати и възна-
граждения на персонала 43,1

Други възнаграждения и пла-
щания на персонала 67,7

Осигурителни вноски от ра-
ботодатели 20,0

Издръжка 36,0

III. ТРАНСФЕРИ 0,0

ІV.  ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК -2 256,8

V.  ФИНАНСИРАНЕ 2 256,8

Покупка на ДЦК на първичния 
пазар (-) -12 000,0

Получени погашения по ДЦК 
на първ. пазар (+) 7 449,3

Наличност по сметка от пред-
ходна година 67 659,6

Остатък по срочни депозити в 
БНБ в началото на годината (+) 0,0

Наличност по срочни депозити 
към края на годината (-) 0,0

Остатък към края на периода (-) -60 852,1

Приложение № 4 
към чл. 16

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

(в хил. лв.)

П О К А З А Т Е Л И 
Б Ю Д Ж Е Т 

2022 г. 

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО 105 452,3

 Данъчно-осигурителни при-
ходи 100 282,0

 Осигурителни вноски за дър-
жавно обществено осигуряване 100 282,0

Неданъчни приходи 5 170,3

Приходи и доходи от собстве-
ност 5 170,3

Приходи от лихви и отстъпки 
от ДЦК и общински ценни 
книжа 5 170,3

Глоби, санкции и наказателни 
лихви 0,0

Други приходи 0,0

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО 68 660,3

Текущи разходи 68 660,3

Издръжка 29,1

Други финансови услуги 29,1

Пенсии 68 631,2

Пенсии от УчПФ 16 968,1

Добавки от УчПФ 51 663,1

III. ТРАНСФЕРИ 0,0

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК 
(+) 36 792,0

V. ФИНАНСИРАНЕ -36 792,0

Суми по разчети за поети  
осигурителни вноски 0,0

Покупко-продажба на държав-
ни (общински) ценни книжа 
от бюджетни организации –  
нето (+/-) -22 843,4

Покупка на държавни  ценни 
книжа -48 000,0

Получени погашения по дър-
жавни  ценни книжа  25 156,6

Депозити и средства по сметки – 
нето (+/-) -13 948,6

Наличност по сметка в нача-
лото на периода (+) 26 563,6

Наличност по депозити в на-
чалото на периода (+) 25 000,0

Остатък в БНБ към края на 
периода (-) -40 512,2

Наличност по депозити в края 
на периода (-) -25 000,0
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Приложение № 5 
към чл. 17 

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
на администрираните от Националния оси-
гурителен институт социалноосигурителни 

фондове за 2022 г.

П О К А З А Т Е Л И Сума
(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО 16 969 174,4 
1. Приходи  9 786 027,3 
1.1. Осигурителни приходи  9 634 622,3 
   1.1.1. Осигурителни вноски  9 634 622,3 
1.2. Неданъчни приходи  152 445,0 
1.3. Внесени ДДС и други данъци 
върху продажбите -1 040,0
2. Получени трансфери от централ-
ния/държавния бюджет 7 183 147,1

IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 
ВСИЧКО  16 934 639,2 
1. Разходи  16 927 239,2 
1.1. Пенсии  14 189 055,5 
1.2. Социални помощи и обезще-
тения  2 290 243,8 
1.3. Програми, дейности и служби 
по социалното осигуряване, подпо-
магане и заетостта 447 749,4 

   1.3.1. Разходи за персонал  92 136,2 
   1.3.2. Издръжка  48 355,1 
   1.3.3. Платени данъци, такси и 
административни санкции 500,0 
   1.3.4. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски организации 
и дейности  150,6 
   1.3.5. Капиталови разходи  6 607,5 
     1.3.6. Други програми и дейности 
за осигуряване на заетост  300 000,0 
1.4. Отбрана и сигурност  190,5 
2. Предоставени трансфери  7 400,0 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)  34 535,2 
ФИНАНСИРАНЕ -34 535,2

Покупка-продажба на държавни 
(общински) ценни книжа – нето 
(+/-) -27 394,1
Депозити и средства по сметки – 
нето (+/-) -7 141,1

Наличности в началото на пе-
риода (+) 119 223,2

Наличности в края на пери-
ода (-) -126 364,3

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

1440

УКАЗ № 74
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 България 

за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 25 февруари 2022 г.
Издаден в София на 2 март 2022 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Надежда Йорданова

ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 1. (1) Приема  държавния бюджет за 2022 г. по приходите, помощите и даренията, както 
следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 32 764 778,9

 1. Данъчни приходи 30 352 579,0

 1.1. Корпоративен данък 3 848 850,0

 1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на 
юридически лица 80 450,0
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1.3. Данъци върху доходите на физически лица 5 245 000,0

 1.4. Данък върху добавената стойност 14 780 000,0

 1.5. Акцизи 5 915 000,0

 1.6. Данък върху застрахователните премии 52 000,0

 1.7. Мита и митнически такси 303 100,0

 1.8. Други данъци 128 179,0

 2. Неданъчни приходи 2 412 199,9
(2) Приема държавния бюджет за 2022 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и 

вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 II. РАЗХОДИ 20 061 825,9

 1. Текущи разходи 16 947 359,4

  в т.ч.  

 1.1. Персонал 7 144 204,4

 1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 644 135,8

 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 1 488 932,7

 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 151 079,7

 1.2.3. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 4 123,4

 1.3. Лихви 629 750,8

 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 2 014 089,4

 2. Капиталови разходи 2 982 718,2

 2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 652 941,8

 2.2. Капиталови трансфери 329 776,4

 3. Прираст на държавния резерв (нето) 31 275,1

 4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 19 073,2

 5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 400,0

 5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия 80 000,0

 5.2. По бюджета на съдебната власт 900,0

 5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

 III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) –  НЕТО 17 272 839,8

1.  Предоставени трансфери за: 17 286 239,8

  в т.ч.  

1.1. Общините 5 612 824,2

1.2. Държавното обществено осигуряване 7 183 147,1

1.3. Националната здравноосигурителна каса 2 268 395,1

  в т.ч.  

1.3.1.  – от Министерството на здравеопазването 106 570,6

1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 682 129,3

1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 234 397,4

2.   Получени трансфери от: 13 400,0
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 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 Министерския съвет 250,0

2.1.3. – за Министерството на здравеопазването 3 150,0

 IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 683 340,8
(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -6 253 227,6
(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по дър-

жавния бюджет за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

VІ.  ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 6 253 227,6
(5) Приема разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики, както следва:

№ Направление на средствата
Сума 

(хил. лв.)

  1 2

 1. ОБЛАСТ НАУКА  

 1.1. За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и 
Националната пътна карта 82 107,0

 1.2. За увеличение на трудовите възнаграждения на учените от Българската 
академия на науките при изпълнение на индикатори за научно и иновационно 
развитие, определени в споразумение между Министерството на образованието и 
науката и Българската академия на науките, и за проекти, разработени от учените 
в Българската академия на науките – по критерии, приети от нея 20 000,0

 2. ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ  

 2.1. За саниране и ремонт на студентски общежития 35 000,0

 2.2. За изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 
детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училищата по ОП 
„Региони в растеж“ 80 000,0

 2.3. За закупуване на училищни автобуси 10 000,0

 2.4. За разширяване на достъпа и обхващането в задължително предучилищно 
образование на 4-годишните деца 18 000,0

 2.5. За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, 
гарантирани за всеки ученик. Допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура 
за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения 90 000,0

 2.6. За финансиране на Национална програма „Отново заедно“ 22 600,0

 2.7. За изграждане на нови и  ремонт на съществуващи спортни площадки в 
училищата 15 000,0

 2.8. За развитие на българистиката зад граница, чрез осигуряване на по-добри 
условия за командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина 
и за допълнително финансиране на неделните училища зад граница 4 800,0
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№ Направление на средствата
Сума 

(хил. лв.)

  1 2

 2.9. За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата 
от академичния състав в държавните висши училища 20 000,0

 3. ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 3.1. За осигуряване на  подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран 
с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за 
поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца 352 000,0

 3.2. За осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни 
тестове на учениците от I до XII клас за шест месеца и за закупуване на 
въздухопречистватели от образователните институции 76 760,0

 3.3. За закупуване на ваксини срещу COVID-19 267 219,1

 3.4. За осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 131 818,0

 3.5. За компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и 
обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски 
ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини 600,0

 4. ОБЛАСТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА  

 4.1. За месечна целева помощ при обявена извънредна епидемична обстановка на 
семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 
112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 
от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 
и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 
41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., 
бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г., 
бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г. и бр. 64 от 2021 г.) за шест месеца 36 500,0

 4.2. За допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално 
подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда“ във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по 
овладяването на пандемията COVID-19 за шест месеца 26 000,0

 4.3. За еднократна сума за компенсация  на дохода от пенсии до нивото  от м. 
декември 2021 г. за шест месеца 102 000,0

 5. ОБЛАСТ ТУРИЗЪМ  

 5.1. За субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден 
оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с 
цел туризъм 25 000,0

 6. ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИЯ 
СЕКТОР  

 6.1.  За дейности по въвеждане на споделени услуги в държавната администрация 5 400,0

 6.2. За структурни промени и ефективно управление, в т.ч. за изплащане на 
обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличение на 
възнагражденията на персонала след извършени структурни промени 297 000,0

 7. ОБЛАСТ ОТБРАНА  

 7.1. За изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, 
експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, вкл. и за съпътстващи 
разходи по придобиването му 180 000,0

 7.2. За придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни 
групи от състава на механизирана бригада 100 000,0

 7.3. За придобиване, модернизация и поддръжка на въоръжение и техника, в т. ч. 
осигуряване на експлоатацията на самолети МИГ-29 126 246,3

 8. ОБЛАСТ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  

 8.1. За инвестиции в изграждане на спортни обекти, в т.ч. довършване на спортна 
зала „Арена Бургас“ 17 000,0
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№ Направление на средствата
Сума 

(хил. лв.)

  1 2

 9. ОБЛАСТ ТРУД И ЗАЕТОСТ  

 9.1. За изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи 
се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен 
орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено 
извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, за мярка 
„Запази ме плюс“ при условията и реда на Постановление № 328 от 14 октомври 
2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на 
работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически 
дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за 
осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена 
извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 87 от 2021 г.; изм., бр. 102 и 110 
от 2021 г.), за изплащане на средства за субсидирана заетост за мярка „Заетост за 
теб“ въз основа на акт на Министерския съвет, както и в подкрепа на Националния 
план за действие по заетостта през 2022 г. във връзка с преодоляване последиците 
на пазара на труда вследствие от пандемията COVID-19 за шест месеца 110 000,0

 10. ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА  

 10.1. За финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата в условията на  
обявена извънредна епидемична обстановка за шест месеца 31 400,0

 10.2. За финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на 
културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии 
с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели 
на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на 
персонала 12 000,0

 10.3. За културната програма на българските културни институти в чужбина 1 160,0

 11. ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА  

 11.1. За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите 
в чужбина 200,0

 11.2. За развитие на двустранните и многостранните отношения в областта на 
външната политика, за изпълнение на задълженията на Република България, 
произтичащи от членството в международни организации и за подпомагане 
развитието на историческите български общности в чужбина, в т.ч. 1 000,0 хил. лв. 
официална помощ за развитие за Тараклийския държавен университет „Григорий 
Цамблак“, Република Молдова 7 200,0

 12. ОБЛАСТ ЗЕМЕДЕЛИЕ  

 12.1. За еднократна подкрепа, свързана с производството на микроземеделски 
производители 5 000,0

13. ОБЛАСТ ТРАНСПОРТ

13.1. За метрополитена и съпътстваща инфраструктура 40 000,0
(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на 

разходите по ал. 5.
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 95 000,0

1. Неданъчни приходи 95 000,0

1.1. Съдебни такси 80 000,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 1 300,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 10 400,0

1.4. Други приходи 3 300,0
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

II. РАЗХОДИ 938 729,0

1.     Текущи разходи 911 459,0

2.     Капиталови разходи 26 370,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 26 370,0

3.       Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 900,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 843 729,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 843 729,0

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2022 г., както следва:

Органи на съдебната власт
Сума

(хил. лв.)

  1 2

  Висш съдебен съвет 47 341,6

  Върховен касационен съд 24 223,2

  Върховен административен съд 29 139,5

  Прокуратура на Република България 332 794,0

  Съдилища на Република България 488 074,9

  Национален институт на правосъдието 4 866,8

  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 11 389,0

  Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 900,0

  Всичко: 938 729,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 
2022 г.

133 319,8

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натру-
пани през 2022 г. 106 969,0

(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 2022 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 2022 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 460,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 1 230,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви  

1.4. Други приходи -190,0

II. РАЗХОДИ 93 024,7

1.     Текущи разходи                                            79 361,7

2.     Капиталови разходи 13 163,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 13 163,0

3.     Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 91 524,7

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 91 524,7

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  
(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“ 57 184,8

   в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0

2.     Функционална област „Осигуряващи дейности“ 33 626,3

3.     Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и 
социален съвет) 1 585,0

4. Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ 
(Фискален съвет) 628,6

  Всичко: 93 024,7
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 24 533,7

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2022 г. 36 980,0

(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) До 31 март 2022 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народ-
ното 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 
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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 
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 2022 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 2022 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. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0

1.2. Други приходи 1 160,0

II. РАЗХОДИ                                       23 538,8

1.     Текущи разходи                                            22 614,8

  в т.ч.  

1.1. Персонал 20 130,8

2.     Капиталови разходи 924,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 22 338,8

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 22 338,8

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 „Контрол по изпълнението на бюджета и 
управлението на публичните средства и дейности“ 23 538,8

  Всичко: 23 538,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 3 258,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 3 318,0
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Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       9 538,6

1.     Текущи разходи                                            8 951,8

  в т.ч.  

1.1. Персонал 6 365,8

2.     Капиталови разходи 586,8

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 586,8

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 9 538,6

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 9 538,6

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 „Осъществяване на конституционните 
правомощия на президента на Република България“ 9 538,6

  Всичко: 9 538,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 3 122,8

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 3 122,8

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2022 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 135 362,2
1. Неданъчни приходи 135 362,2
1.1. Държавни такси 118 069,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 10 180,8
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 110,0
1.4. Други приходи 6 002,4
II. РАЗХОДИ                                       383 367,8
1.     Текущи разходи                                            369 870,9
  в т.ч.  
1.1. Персонал 166 243,3
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 128 562,0
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 89 792,0
1.2.1.1.     – за „Български пощи“ ЕАД 89 792,0
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№ Показатели Сума
(хил. лв.)

  1 2
1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 

с нестопанска цел 38 770,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 478,0
2.     Капиталови разходи 13 496,9
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 13 496,9
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 248 005,6
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 262 889,5
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 

(+/-) 250,0
2.1.         Получени трансфери (+) 250,0
2.1.1.          в т.ч. от Държавното обществено осигуряване 250,0
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (+/-) -15 133,9
3.1.        Предоставени трансфери (-) -15 133,9
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. Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на 

Министерския съвет“ 14 734,8
2. Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 53,1
3. Политика в областта на осъществяването на държавните функции 

на територията на областите в България 33 860,1
4. Политика в областта на правото на вероизповедание 39 069,9
5. Политика в областта на архивното дело 8 134,0
6. Политика в областта на регистрите 57 260,5
7. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите 29 674,3
8. Политика в областта на пощите 89 792,0
9. Бюджетна програма „Администрация“ 12 808,8
10. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 97 980,3
10.1. Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ 16 334,2
10.2. Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ 14 116,4
10.3. Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“ 67 529,7

  Всичко: 383 367,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 212 037,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 232 098,5

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани 
по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
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№ Наименование
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. За източноправославното вероизповедание – на Българската пра-
вославна църква – Българска патриаршия, в т. ч.: 31 000,0

1.1. Рилски манастир 600,0

1.2. Троянски манастир 200,0

1.3. Бачковски манастир 200,0

 2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изпо-
ведание 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 800,0

 4. За Българските православни църковни общини в чужбина 700,0

 5. За Католическата църква в България 200,0

 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: 38 770,0
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       5 503,8

1.     Текущи разходи                                            5 283,8

  в т.ч.  

1.1. Персонал 4 743,8

2.     Капиталови разходи 220,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 5 503,8

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 5 503,8

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 „Върховенство на Конституцията“ 5 503,8

  Всичко: 5 503,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Конституционния съд, 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 2022 г. 760,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 762,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       3 678,9

1.     Текущи разходи                                            3 607,9

  в т.ч.  

1.1. Персонал 2 517,9

2.     Капиталови разходи 71,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 71,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 3 678,9

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 678,9

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 „Защита правата на гражданите“ 3 678,9

  Всичко: 3 678,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Омбудсмана, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г. 1 159,1

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 1 159,1

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 186 231,9

1. Неданъчни приходи 186 231,9

1.1. Държавни такси 182 823,2

1.2. Приходи и доходи от собственост 731,6

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 461,0

1.4. Други приходи 1 216,1

II. РАЗХОДИ                                       624 217,2
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

1.     Текущи разходи                                            564 003,7

  в т.ч.  

1.1. Персонал 419 336,4

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 4 123,4

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за финансови 
институции 4 123,4

1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 500,0

2.     Капиталови разходи 60 213,5

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 60 213,5

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 437 985,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 444 126,7

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 
(+/-) -6 000,0

2.1.         Предоставени трансфери (-) -6 000,0

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

-141,4

3.1.        Предоставени трансфери (-) -141,4

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 устойчивите и прозрачни публични 
финанси 39 751,5

 2. Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни 
приходи 487 527,1

 3. Политика в областта на защитата на обществото и икономиката 
от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и 
финансиране на тероризма 51 347,3

 4. Политика в областта на управлението на дълга 6 206,6

 5. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 296,7

 5.1. Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен 
фонд“ 296,7

 6. Бюджетна програма „Администрация“ 39 088,0

  Всичко: 624 217,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 216 000,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 215 740,0



БРОЙ 18  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  43   

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 46 732,3

1. Неданъчни приходи 46 732,3

1.1. Държавни такси 34 696,1

1.2. Приходи и доходи от собственост 7 846,2

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0

1.4. Други приходи 3 940,0

II. РАЗХОДИ                                       156 478,3

1.     Текущи разходи                                            141 968,1

  в т.ч.  

1.1. Персонал 38 495,5

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 000,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел 1 000,0

  в т.ч.  

1.2.1.1. Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ) 200,0

1.2.1.1.1. в т.ч. за Тракийски научен институт към СТДБ 100,0

2.     Капиталови разходи 8 237,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 237,0

3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 6 273,2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 109 746,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 115 433,3

2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския 
съюз (+/-) -5 687,3

2.1.        Предоставени трансфери (-) -5 687,3

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 активната двустранна и многостранна дипломация 154 110,2

 2. Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в 
подкрепа на целите на външната политика 1 250,0

 3. Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с 
българско самосъзнание зад граница 1 118,1

  Всичко: 156 478,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на външните работи, 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 2022 г. 117 188,1

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2022 г. 117 188,1

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ 
за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 273,2 хил. лв., в т.ч. 1 073,2 хил. лв. по 
Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с 
условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, 
и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, одобрени от Европей-
ската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г. 
(ратифицирани със закон – ДВ, бр. 101 от 2018 г.), и субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ 
общо в размер на 1 000,0 хил. лв. Утвърдените средства 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.

(5) Утвърждава целеви средства в размер на 3 330,4 хил. лв. за националната вноска за 2022 г. 
за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европейския механизъм за подкрепа 
на мира.

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2022 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 40,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 24 300,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 080,0

1.4. Други приходи 18 580,0

II. РАЗХОДИ                                       1 882 425,8

1.     Текущи разходи                                            1 588 392,4

  в т.ч.  

1.1. Персонал 1 223 382,3

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 3 610,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 3 348,0

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 1 170,0

2.     Капиталови разходи 294 033,4

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 294 033,4

  в т.ч.  

      придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб 
за ВМС 187 000,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 838 425,8
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 874 703,1

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 
(+/-) -36 277,3

2.1.         Предоставени трансфери (-) -36 277,3

2.1.1. – за държавните висши училища -36 277,3

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 отбранителните способности 1 788 247,0

 2. Политика в областта на съюзната и международната сигурност 94 178,8

  Всичко: 1 882 425,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г.

410 582,3

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 629 569,1

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши 
училища, както следва:

№ Наименование
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 9 588,0

 2. Национален военен университет „Васил Левски“ 15 335,0

 3. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 7 563,8

 4. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 3 790,5

  Всичко: 36 277,3

(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 от-
браната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за 
Българската народна банка.

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г., както следва:
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 222 000,0

1. Неданъчни приходи 222 000,0

1.1. Държавни такси 90 564,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 45 500,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 99 000,0

1.4. Други приходи -13 064,0

II. РАЗХОДИ                                       2 060 180,0

1.     Текущи разходи                                            2 030 395,0

  в т.ч.  

1.1. Персонал 1 815 981,0

2.     Капиталови разходи 29 785,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 29 785,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 838 180,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 873 180,0

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

-35 000,0

2.1.        Предоставени трансфери (-) -35 000,0

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 противодействието на престъпността и 
опазването на обществения ред 1 208 753,9

 2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на 
миграционните процеси 288 055,8

 3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на 
населението при извънредни ситуации 350 963,7

 4. Политика в областта на управлението и развитието на системата 
на Министерството на вътрешните работи 212 406,6

  Всичко: 2 060 180,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 280 062,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2022 г. 238 963,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г., както следва:
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 6 000,0

1. Неданъчни приходи 6 000,0

1.1. Държавни такси 5 764,0

1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 36,0

1.3. Други приходи 200,0

II. РАЗХОДИ                                       372 434,8

1.     Текущи разходи                                            363 457,1

  в т.ч.  

1.1. Персонал 276 144,1

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 20 690,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел 20 690,0

2.     Капиталови разходи 8 977,7

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 977,7

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 366 434,8

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 366 434,8

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 правосъдието 130 606,4

 2. Политика в областта на изпълнение на наказанията 229 528,2

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 12 300,2

  Всичко: 372 434,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 96 727,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2022 г. 94 938,2

(4) Утвърждава целеви текущи разходи за предоставяне на държавна субсидия на политиче-
ските партии по чл. 25 от Закона за политическите партии в размер до 20 000,0 хил. лв., които 
не могат да бъдат изразходвани за други цели. 

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г., 
както следва:
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 400,0

1. Неданъчни приходи 26 400,0

1.1. Държавни такси 23 550,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 50,0

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

1.4. Други приходи -3 200,0

II. РАЗХОДИ                                       2 186 996,8

1.     Текущи разходи                                            2 177 876,8

  в т.ч.  

1.1. Персонал 184 589,0

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 14 424,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 9 054,6

1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел 5 369,4

  в т.ч.  

1.2.2.1. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 709,6

1.2.2.2. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и 
военнопострадалите“ 282,9

1.2.2.3. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 722,2

1.2.2.4. Сдружение „Българска асоциация за лица с 
интелектуални затруднения“ 212,8

1.2.2.5. Кооперативен съюз „Национален съюз на 
трудовопроизводителните кооперации“ 478,4

1.2.2.6. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с 
увреден слух“ 112,7

1.2.2.7. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 372,6

1.2.2.8. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 406,0

1.2.2.9. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с 
нарушено зрение“ 92,0

1.2.2.10. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите 
в България“ 193,2

1.2.2.11. Национално сдружение на работодателите на 
хората с увреждания 312,8

1.2.2.12. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 287,5

1.2.2.13. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни 
заболявания“ 59,8

1.2.2.14. Сдружение „Национална организация „Малки 
български хора“ 52,9

1.2.2.15. Сдружение „Асоциация на родители на деца с 
епилепсия“ 59,8

1.2.2.16. Сдружение „Национален център за рехабилитация на 
слепи“ 236,9

1.2.2.17. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, 
интеграция и спорт“ 51,8

1.2.2.18. Сдружение „Национален алианс за социална 
отговорност“ 230,0

1.2.2.19. Кооперация „Национална потребителна кооперация 
на слепите в България“ 113,9
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

1.2.2.20. Сдружение „Българска асоциация за рекреация и 
туризъм“ 51,8

1.2.2.21. Сдружение „Национална асоциация на хората с 
придобити увреждания“ 59,8

1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 941 675,0

2.     Капиталови разходи 9 120,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 9 120,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 2 160 596,8

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 156 596,8

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 133 425,7

2. Политика в областта на трудовите отношения 22 182,5

3. Политика в областта на социалното подпомагане и 
равнопоставеността на жените и мъжете 281 778,7

4. Политика в областта на хората с увреждания 1 003 918,7

5. Политика в областта на социалното включване 729 820,7

6. Политика в областта на жизненото равнище, демографското 
развитие и социалните инвестиции 1 132,6

7. Бюджетна програма „Администрация“ 14 737,9

  Всичко: 2 186 996,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 2 101 618,6

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2022 г. 2 101 628,6

(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за администрацията (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 за 
увеличаване на числеността на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ до 200 
щатни бройки за изпълнение на допълнително възложени функции.

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г., както следва:
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№ 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

II. РАЗХОДИ                                       825 600,4

1.     Текущи разходи                                            788 545,0

  в т.ч.  

1.1. Персонал 332 925,8

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 255 131,3

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 249 931,3

1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел 5 200,0

  в т.ч.  

1.2.2.1. Български Червен кръст 5 200,0

1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 20 800,0

2.     Капиталови разходи 37 055,4

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 15 800,0

2.2. Капиталови трансфери 21 255,4

  в т.ч.  

2.2.1. Български Червен кръст 1 000,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 819 377,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 922 797,9

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 
(+/-) -103 420,6

2.1.         Получени трансфери (+) 3 150,0

2.1.1. – от Държавното обществено осигуряване 3 150,0

2.1.         Предоставени трансфери (-) -106 570,6

2.1.1. – за Националната здравноосигурителна каса -106 570,6

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 31 276,9

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -31 276,9

1. Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) -33 500,0

2. Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 2 223,1

2.1. Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 2 223,1
(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 
общественото здраве 153 386,7

 2. Политика в областта на диагностиката и лечението 604 450,2
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№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските 
изделия 37 179,2

 4. Бюджетна програма „Администрация“ 30 584,3

  Всичко: 825 600,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 614 981,6

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2022 г. 571 028,9

(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 2022 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 2022 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 2022 г., както 
следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 9 300,0

1. Неданъчни приходи 9 300,0

1.1. Държавни такси 875,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 7 918,7

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 35,0

1.4. Други приходи 471,3

II. РАЗХОДИ                                       861 174,9

1.     Текущи разходи                                            837 947,9

  в т.ч.  

1.1. Персонал 501 666,2

1.1.1.       в т.ч.  Персонал без делегирани бюджети 43 475,6

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 12 046,8

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 11 946,8

1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска 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 10 427,0
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 427,0

3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 12 800,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 853 874,9

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 598 049,1

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -739 174,2

2.1.         Получени трансфери (+)  

2.2.         Предоставени трансфери (-) -739 174,2

2.2.1. в т.ч. за Българската академия на науките -119 860,4

2.2.2. за държавните висши училища -619 313,8

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 
държавен 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 771 994,7

 2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование 
и развитие на научния потенциал 81 867,3

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 7 312,9

  Всичко: 861 174,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 358 060,8

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 371 193,7

(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 119 860,4

 2. Технически университет – София 64 015,6

 3. Технически университет – Варна 15 799,3

 4. Технически университет – Габрово 7 815,9
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№ Наименование
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 5. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 22 195,5

 6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 8 403,6

 7. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 10 674,3

 8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 8 527,3

 9. Лесотехнически университет – София 10 217,2

 10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 19 965,8

 11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 6 424,1

 12. Университет за национално и световно стопанство – София 27 462,6

 13. Икономически университет – Варна 12 025,9

 14. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 5 759,4

 15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 91 714,5

 16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 19 725,5

 17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 35 580,4

 18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 21 052,4

 19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 15 009,3

 20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 19 531,2

 21. Аграрен университет – Пловдив 9 834,9

 22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 
Асен Диамандиев“ – Пловдив 4 408,3

 23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо 
Сарафов“ – София 6 467,8

 24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 6 519,3

 25. Национална художествена академия – София 7 816,4

 26. Университет по библиотекознание и информационни 
технологии – София 5 653,0

 27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 3 327,6

 28. Медицински университет – София 44 023,5

 29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 33 360,0

 30. Медицински университет – Пловдив 29 832,8

 31. Медицински университет – Плевен 13 856,6

 32. Тракийски университет – Стара Загора 26 492,7

 33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 4 034,2

 34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 1 786,9

  Всичко: 739 174,2
(5) В трансфера по ал. 4, т. 15 са включени средства в размер на 355,1 хил. лв. за осигуряване 

на дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.

(6) Средства в размер на 43 580,1 хил. лв., разчетени в трансферите по ал. 4 по бюджетите 
на държавните висши училища като част от субсидията за издръжка на обучението над форми-
раната по чл. 91, ал 1, т. 1 от Закона за висшето образование, се използват за осигуряване на 
достигнатия размер на заплата за най-ниската академична длъжност, определена при условията 
на чл. 92, ал. 1 от Закона за висшето образование, както и на други длъжности от академичния 
състав в държавните висши училища.

(7) В определените трансфери по ал. 4 за държавните висши училища по чл. 91 от Закона 
за висшето образование за държавните висши училища са разчетени допълнителни разходи за 
стипендии за студенти в размер на 5 500,0 хил. лв., считано от 1 януари 2022 г.

Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2022 г., както следва:
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№ 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 32 300,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 100,0

1.4. Други приходи -900,0

II. РАЗХОДИ                                       344 491,8

1.     Текущи разходи                                            286 575,2

  в т.ч.  

1.1. Персонал 167 567,9

1.1.1.       в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 10 404,9

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 35 751,5

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 31 900,0

1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел 3 851,5

  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

1.2.2.3. Съюз на народните читалища 86,0

1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 666,6

2.     Капиталови разходи 57 916,6

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 57 916,6

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 311 491,8

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 307 891,8

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 
(+/-) 3 600,0

2.1.         Получени трансфери (+) 3 600,0

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 опазване на движимото и недвижимото 
културно наследство 39 871,1

 2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно 
изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено 
художествено образование 295 807,3

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 8 813,4

  Всичко: 344 491,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 194 344,7

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 194 344,7

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г., както 
следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 41 299,3

1. Неданъчни приходи 41 299,3

1.1. Държавни такси 38 900,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 2 555,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 005,0

1.4. Други приходи -1 160,7

II. РАЗХОДИ                                       134 871,9

1.     Текущи разходи                                            123 909,7

  в т.ч.  

1.1. Персонал 57 521,6

1.1.1.     в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 43 440,1

1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 150,0

2.     Капиталови разходи 10 962,2

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 962,2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 93 572,6

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 125 347,6

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 
(+/-) -31 775,0

2.1.         Получени трансфери (+) 6 000,0

2.1.1. – от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда 6 000,0

2.2.         Предоставени трансфери (-) -37 775,0

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 околната среда -37 100,0

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 опазването и ползването на компонентите 
на околната среда 68 509,4

 2. Политика в областта на Националната система за мониторинг на 
околната среда и информационна обезпеченост 23 616,3

 3. Други бюджетни програми: 22 421,8
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№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 3.1. Бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и 
агрометеорология“ 22 421,8

 4. Бюджетна програма „Администрация“ 20 324,4

  Всичко: 134 871,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г. 97 609,7

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 76 316,8

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г., 
както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 25 026,0

1. Неданъчни приходи 25 026,0

1.1. Държавни такси 18 815,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 5 204,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 629,0

1.4. Други приходи -1 622,0

II. РАЗХОДИ                                       112 431,2

1.     Текущи разходи                                            105 862,1

  в т.ч.  

1.1. Персонал 45 165,1

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 12 040,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 10 000,0

1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел 2 040,0

  в т.ч.  

1.2.2.1. Български институт за стандартизация 1 970,0

2.     Капиталови разходи 6 569,1

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 6 569,1

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 87 405,2

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 167 814,3

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 
(+/-) -80 323,6

2.1.         Предоставени трансфери (-) -80 323,6

2.1.1. – за Държавното предприятие „Управление и 
стопанисване на язовири“ -79 508,4



БРОЙ 18  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  57   

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

2.1.2. – за Държавното предприятие „Държавна петролна 
компания“ -815,2

3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз (+/-) -85,5

3.1.        Предоставени трансфери (-) -85,5

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 устойчивото икономическо развитие и 
конкурентоспособност 89 485,8

 2. Политика в областта на ефективното външноикономическо 
сътрудничество 13 781,2

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 9 164,2

  Всичко: 112 431,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на икономиката и индустрията, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г. 68 376,7

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 66 376,7

(4) Утвърждава целеви разходи за издръжка, в т.ч. разходи за съдебни обезщетения и раз-
носки, общо в размер на 26 500,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели.

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г., както 
следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       28 023,0

1.     Текущи разходи                                            26 798,5

  в т.ч.  

1.1. Персонал 7 120,8

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 14 630,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 14 630,0

2.     Капиталови разходи 1 224,5

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 224,5

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 31 835,8
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 31 835,8

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 3 812,8

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО -3 812,8

1. Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) -3 812,8
(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 развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа 
на растежа на българската икономика 28 023,0

  Всичко: 28 023,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на иновациите и растежа, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г. 20 882,4

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 20 882,4

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 175 151,0

1. Неданъчни приходи 175 151,0

1.1. Държавни такси 2 642,0

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

1.3. Други приходи 168 209,0

II. РАЗХОДИ                                       74 443,0

1.     Текущи разходи                                            56 085,8

  в т.ч.  

1.1. Персонал 8 939,0

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 43 500,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 43 500,0

2.     Капиталови разходи 18 357,2

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 808,0

2.2. Капиталови трансфери 17 549,2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) -100 708,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -100 708,0

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:
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№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно 
енергийно развитие 68 871,5

 2. Бюджетна програма „Администрация“ 5 571,5

  Всичко: 74 443,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 996 710,1

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 996 710,1

(4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на  10 402,7 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.

(5) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за администрацията (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 при увели-
чението на числеността на персонала на Министерството на енергетиката с 4 щатни бройки за 
изпълнение на допълнително възложени функции.

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 4 470,7

1. Неданъчни приходи 4 470,7

1.1. Държавни такси 654,0

1.2. Приходи и доходи от собственост 1 500,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 200,0

1.4. Други приходи 2 116,7

II. РАЗХОДИ                                       27 163,2

1.     Текущи разходи                                            26 996,2

  в т.ч.  

1.1. Персонал 4 706,5

2.     Капиталови разходи 167,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 167,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 22 692,5

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 22 692,5

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:
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№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 23 926,0

 2. Бюджетна програма „Администрация“ 3 237,2

  Всичко: 27 163,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 61 300,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 88 353,7

(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за администрацията (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 при 
увеличението на числеността на персонала на Министерството на туризма с 20 щатни бройки 
за изпълнение на допълнително възложени функции.

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 837 243,0

1. Неданъчни приходи 837 243,0

1.1. Държавни такси 832 777,7

1.2. Приходи и доходи от собственост 1 530,0

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 485,3

1.4. Други приходи 1 450,0

II. РАЗХОДИ                                       2 539 184,0

1.     Текущи разходи                                            1 402 090,6

  в т.ч.  

1.1. Персонал 77 589,1

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 540,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел 540,0

2.     Капиталови разходи 1 137 093,4

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 137 093,4

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 701 941,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 718 212,8

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

-16 271,8

2.1.        Предоставени трансфери (-) -16 271,8

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:
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№ Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума

(хил. лв.)

  1 2
 1. Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и 

подобряване качеството на жизнената среда 3 024,0
 2. Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, 

модернизация и изграждане на техническата инфраструктура 2 510 793,1
 3. Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ 25 366,9

  Всичко: 2 539 184,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 5 108 280,4
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2022 г. 2 496 724,5
(4) Утвърждава целеви капиталови разходи за покупка на имот, собственост на „БСК-СББ“, 

находящ се в град София, общо в размер на 7 210,8 хил. лв.
Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г., както следва:

№ Показатели Сума
(хил. лв.)

  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 93 552,2
1. Неданъчни приходи 93 552,2
1.1. Държавни такси 21 560,0
1.2. Приходи и доходи от собственост 60 070,2
1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 890,0
1.4. Други приходи 11 032,0
II. РАЗХОДИ                                       153 382,9
1.     Текущи разходи                                            144 675,9
  в т.ч.  
1.1. Персонал 80 352,4
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 29 300,0
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 29 300,0
2.     Капиталови разходи 8 707,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 707,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 59 830,7
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 97 676,3
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 

(+/-) -32 310,0
2.1.         Предоставени трансфери (-) -32 310,0
2.1.1. – за Селскостопанската академия -32 310,0
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (+/-)
-5 535,6

3.1.        Предоставени трансфери (-) -5 535,6

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  
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(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 127 738,3

 2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 6 724,2

 3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите 
и дивеча 607,1

 4. Бюджетна програма „Администрация“ 18 313,3

  Всичко: 153 382,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на земеделието, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г. 73 140,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 72 140,0

(4) Утвърждава средства в размер на 29 300,0 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.

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г., 
както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 42 797,7

1. Неданъчни приходи 42 797,7

1.1. Държавни такси 24 060,7

1.2. Приходи и доходи от собственост 807,0

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

1.4. Други приходи 13 761,0

II. РАЗХОДИ 751 117,0

1.     Текущи разходи 503 104,3

  в т.ч.  

1.1. Персонал 45 507,9

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 428 687,5

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия 428 687,5

1.2.1.1.     – за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 196 190,0

1.2.1.2.         – за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 232 497,5

2.     Капиталови разходи 248 012,7

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 9 616,0

2.2. Капиталови трансфери 238 396,7

2.2.1.     – за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 128 916,7

2.2.2.    – за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 30 730,0

2.2.3.       – за Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 78 750,0
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 708 319,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 823 696,4

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации 
(+/-) 32 532,1

2.1.         Получени трансфери (+) 32 532,1

3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз (+/-) -147 909,2

3.1.        Предоставени трансфери (-) -147 909,2

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 транспорта 724 551,9

 2. Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност 952,4

 3. Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска 
и психологическа експертиза“ 25 612,7

  Всичко: 751 117,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на транспорта и съобщенията, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 г. 811 230,1

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. 805 071,7

(4) Утвърждава целеви средства за Националния борд за разследване на произшествия във 
въздушния, водния и железопътния транспорт общо в размер на 757,7 хил. лв., от тях за персо-
нал 421,0 хил. лв., за издръжка 236,7 хил. лв. и за капиталови разходи 100,0 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 357,2 хил. лв., от тях персонал 187,2 хил. лв., из-
дръжка 100,0 хил. лв. и капиталови разходи 70,0 хил. лв.;

2. воден транспорт – общо в размер на 186,6 хил. лв., от тях персонал 116,9 хил. лв., издръжка 
62,7 хил. лв. и капиталови разходи 7,0 хил. лв.;

3. железопътен транспорт – общо в размер на 213,9 хил. лв., от тях персонал 116,9 хил. лв., 
издръжка 74,0 хил. лв. и капиталови разходи 23,0 хил. лв.

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Министерството на електронното управление за 2022 г., 
както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       38 220,0

1.     Текущи разходи                                            34 531,2

  в т.ч.  
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

1.1. Персонал 18 189,4

2.     Капиталови разходи 3 688,8

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 688,8

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 38 220,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 38 852,2

2.     Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз (+/-) -632,2

2.1.        Предоставени трансфери (-) -632,2

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 електронното управление 38 220,0

  Всичко: 38 220,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на електронното управление, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

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

бъдат поети през 2022 г. 20 530,6
 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2022 г. 19 830,6
(4) В разходите по ал. 1 са включени и разходите на Държавна агенция „Електронно упра-

вление“ до нейното закриване и уреждането на свързаните със закриването правоотношения.
Чл. 27. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 36 700,0

1. Неданъчни приходи 36 700,0

1.1. Приходи и доходи от собственост 36 893,0

1.2. Други приходи -193,0

II. РАЗХОДИ                                       123 535,9

1.     Текущи разходи                                            108 085,9

  в т.ч.  

1.1. Персонал 17 664,2

1.1.1.       в т.ч.  Персонал без делегирани бюджети 5 390,8

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 73 436,8

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 
нестопанска цел 73 256,8
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 11 133,8

2.     Капиталови разходи 15 450,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 14 750,0

2.2. Капиталови трансфери 700,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 86 835,9

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 84 586,1

2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 2 400,0

2.1.         Получени трансфери (+) 6 000,0

2.2.         Предоставени трансфери (-) -3 600,0

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

-150,2

3.1.        Предоставени трансфери (-) -150,2

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 спорта за учащи и спорта в свободното време 22 991,4

 2. Политика в областта на спорта за високи постижения 73 138,5

 3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения 
във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 17 274,8

 4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри 
международни практики за спорта 464,0

 5. Политика в областта на младите хора 7 435,6

 6. Бюджетна програма „Администрация“ 2 231,6

  Всичко: 123 535,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 98 035,1

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 97 985,1

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2022 г., 
както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 200,0

1. Неданъчни приходи 200,0
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

1.1. Приходи и доходи от собственост 33,6

1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 166,4

II. РАЗХОДИ                                       138 289,7

1.     Текущи разходи                                            130 989,7

  в т.ч.  

1.1. Персонал 123 822,2

2.     Капиталови разходи 7 300,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7 300,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 138 089,7

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 139 118,9

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

-1 029,2

2.1.        Предоставени трансфери (-) -1 029,2

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 защитата на националната сигурност 138 289,7

  Всичко: 138 289,7
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 28 102,7

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 26 133,1

Чл. 29. (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 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       4 461,3

1.     Текущи разходи                                            4 381,3

  в т.ч.  

1.1. Персонал 3 325,3
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

2.     Капиталови разходи 80,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 4 461,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 461,3

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 „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия“ 4 461,3

  Всичко: 4 461,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 1 060,3

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 1 056,0

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2022 г., както 
следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       3 288,1

1.     Текущи разходи                                            3 088,1

  в т.ч.  

1.1. Персонал 2 357,5

2.     Капиталови разходи 200,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 3 288,1

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 288,1

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:
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№ Наименование на функционалната област
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Функционална област „Противодействие и защита на гражданите от 
дискриминация“ 3 288,1

  Всичко: 3 288,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 920,2

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 909,6

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 700,0

1. Неданъчни приходи 700,0

1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 700,0

II. РАЗХОДИ                                       3 732,7

1.     Текущи разходи                                            3 302,7

  в т.ч.  

1.1. Персонал 2 688,8

2.     Капиталови разходи 430,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 430,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 3 032,7

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 032,7

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 „Защита на личните данни на физическите лица“ 3 732,7

  Всичко: 3 732,7
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г. 1 028,9

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 1 028,9
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Чл. 32. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество за 2022 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                                       24 679,9

1.     Текущи разходи                                            22 959,9

  в т.ч.  

1.1. Персонал 18 294,2

2.     Капиталови разходи 1 720,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 24 639,9

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 24 639,9

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 „Осъществяване на превенция и противодействие 
на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши 
публични длъжности“ 24 679,9

  Всичко: 24 679,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 6 185,7

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 6 185,7

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2022 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

II. РАЗХОДИ                                       48 156,3

1.     Текущи разходи                                            47 356,3

  в т.ч.  

1.1. Персонал 43 400,3
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

2.     Капиталови разходи 800,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 47 856,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 47 856,3

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 „Осигуряване безопасността на охраняваните 
лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“ 48 156,3

  Всичко: 48 156,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 4 600,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 4 600,0

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       43 627,7

1.     Текущи разходи                                            42 677,7

2.     Капиталови разходи 950,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 950,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 43 627,7

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 43 627,7

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 информационно-аналитичното обезпечаване на 
държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел 
защита на националната сигурност и интересите на Република България 43 627,7

  Всичко: 43 627,7
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(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 11 586,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 12 492,0

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2022 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                                       28 603,5

1.     Текущи разходи                                            25 119,5

  в т.ч.  

1.1. Персонал 21 478,0

2.     Капиталови разходи 3 484,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 484,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 27 653,5

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 28 153,5

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)  

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 „Безпристрастна, обективна, навременна и точна 
информация за състоянието на Република България“ 28 603,5

  Всичко: 28 603,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 7 210,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 7 010,5
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Чл. 36. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2022 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

II. РАЗХОДИ                                       5 971,6

1.     Текущи разходи                                            5 771,6

  в т.ч.  

1.1. Персонал 5 023,1

2.     Капиталови разходи 200,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) -28,4

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -28,4

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 „Защита на конкуренцията и контрол на 
законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени 
поръчки и предоставяне на концесии“ 5 971,6

  Всичко: 5 971,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 1 293,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 928,5

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2022 г., както 
следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 51 110,0

1. Неданъчни приходи 51 110,0

1.1. Държавни такси 50 860,0

1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0

II. РАЗХОДИ                                       18 577,9

1.     Текущи разходи                                            10 715,1
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

  в т.ч.  

1.1. Персонал 7 935,4

2.     Капиталови разходи 7 862,8

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7 862,8

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) -32 532,1

1. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -32 532,1

1.1.         Предоставени трансфери (-) -32 532,1

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 „Електронни съобщения и пощенски услуги“ 18 577,9

  Всичко: 18 577,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 12 792,5

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 10 572,5

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2022 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                                       2 533,9

1.     Текущи разходи                                            2 453,9

  в т.ч.  

1.1. Персонал 1 833,5

2.     Капиталови разходи 80,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 333,9

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 333,9

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  



СТР.  74  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 18

(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“ 2 533,9

  Всичко: 2 533,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 694,4

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат на-
трупани през 2022 г. 694,4

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2022 г., както 
следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 11 000,0

1. Неданъчни приходи 11 000,0

1.1. Държавни такси 10 909,9

1.2. Приходи и доходи от собственост 9,1

1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 81,0

II. РАЗХОДИ                                       80 007,4

1.     Текущи разходи                                            79 831,4

  в т.ч.  

1.1. Персонал 8 086,4

2.     Капиталови разходи 176,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 176,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 69 007,4

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 69 007,4

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 „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“ 80 007,4

  Всичко: 80 007,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, 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 2022 г. 71 881,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 71 881,0

(4) Утвърждава целеви разходи за издръжка, в т.ч. разходи за съдебни обезщетения и раз-
носки, общо в размер на 70 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели.

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 8 500,0

1. Неданъчни приходи 8 500,0

1.1. Държавни такси 8 500,0

II. РАЗХОДИ                                       7 517,2

1.     Текущи разходи                                            7 347,2

  в т.ч.  

1.1. Персонал 3 956,8

2.     Капиталови разходи 170,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 170,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) -982,8

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -982,8

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 „Регулация на ядрената безопасност и радиационната 
защита на Република България“ 7 517,2

  Всичко: 7 517,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 3 540,4

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 3 540,4

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 
2022 г., както следва:
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       13 251,5

1.     Текущи разходи                                            12 451,5

  в т.ч.  

1.1. Персонал 10 376,6

2.     Капиталови разходи 800,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 13 251,5

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 13 251,5

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 „Защита на класифицираната информация“ 13 251,5

  Всичко: 13 251,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както 
следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г. 2 534,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 2 643,9

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ за 2022 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                                       67 791,3

1.     Текущи разходи                                            25 619,5

  в т.ч.  

1.1. Персонал 11 706,1

2.     Капиталови разходи 10 896,7

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 896,7
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

3.     Прираст на държавния резерв (нето) 31 275,1

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 65 741,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 65 741,3

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 държавните резерви, военновременните запаси и 
задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.: 67 791,3

 1.1. Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“ 51 656,2

 1.2. Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и 
нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“ 16 135,1

  Всичко: 67 791,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 24 300,1

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 24 300,1

(4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен до размера на договорите, свър-
зани с покупко-продажбата по поддържане и обновяване на държавния резерв. Председателят 
на агенцията уведомява министъра на финансите за извършените промени на показателите по 
ал. 3 по реда на чл. 112, ал. 2 и 8 от Закона за публичните финанси.

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 21 380,0

1. Неданъчни приходи 21 380,0

1.1. Държавни такси 18 380,0

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

II. РАЗХОДИ                                       20 116,7

1.     Текущи разходи                                            19 225,1

  в т.ч.  

1.1. Персонал 13 579,0

2.     Капиталови разходи 891,6

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 891,6
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) -1 263,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -1 263,3

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 „Регулация и надзор на небанковия финансов 
сектор“ 20 116,7

  Всичко: 20 116,7
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 6 643,7

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 6 493,7

(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за администрацията (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 при увели-
чението на числеността на персонала на Комисията за финансов надзор с 10 щатни бройки за 
изпълнение на допълнително възложени функции.

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       2 127,6

1.     Текущи разходи                                            2 100,6

  в т.ч.  

1.1. Персонал 1 623,1

2.     Капиталови разходи 27,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 27,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 2 127,6

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 127,6

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:
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№ Наименование на функционалната област
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Функционална област „Осъществяване на публичен надзор над 
регистрираните одитори“ 2 127,6

  Всичко: 2 127,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 505,7

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 501,8

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       8 132,0

1.     Текущи разходи                                            7 932,0

  в т.ч.  

1.1. Персонал 4 598,0

2.     Капиталови разходи 200,0

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

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 8 132,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 8 132,0

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 „Организиране и произвеждане на законосъобразни, 
честни и свободни избори и национални референдуми“ 8 132,0

  Всичко: 8 132,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 3 537,2

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 3 533,0
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Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г., както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 3 000,0

1. Неданъчни приходи 3 000,0

1.1. Приходи и доходи от собственост 2 246,7

1.2. Други приходи 753,3

II. РАЗХОДИ                                       521 199,0

1.     Текущи разходи                                            511 177,2

  в т.ч.  

1.1. Персонал 44 824,2

1.2. Субсидии и други текущи трансфери 450 350,0

1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 450 350,0

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) – (+/-) 558 199,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 558 199,0

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 в областта на земеделието 
и селските райони 486 868,4

 2. Политика на Министерството на земеделието в областта на рибарството 
и аквакултурите 393,6

 3. Бюджетна програма „Администрация“ 33 937,0

  Всичко: 521 199,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 477 374,8

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 475 374,8

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнава-
телни средства за 2022 г., както следва:



БРОЙ 18  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  81   

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  

II. РАЗХОДИ                                       1 791,3

1.     Текущи разходи                                            1 717,3

  в т.ч.  

1.1. Персонал 1 270,3

2.     Капиталови разходи 74,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 74,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 791,3

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 791,3

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, 
прилагане и използване на специални разузнавателни средства“ 1 791,3

  Всичко: 1 791,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 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 2022 г. 527,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 503,0

Чл. 48. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2022 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                                       70 841,0

1.     Текущи разходи                                            66 790,0

  в т.ч.  

1.1. Персонал 62 521,0

2.     Капиталови разходи 4 051,0

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 051,0
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№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 70 749,0

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 70 749,0

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:

№ Показатели
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 70 841,0

  Всичко: 70 841,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2022 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:

№ Показатели
Сума

(хил. лв.)

  1 2

 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г. 10 400,0

 2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2022 г. 8 188,0

Чл. 49. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2022 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 55 723,3

       в т.ч.  

   – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 3 900,0

2. Българска национална телевизия 80 553,5

       в т.ч.  

   – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 6 100,0

3. Българска телеграфна агенция 10 133,5
Чл. 50. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансовите предприятия 

от централния бюджет за 2022 г., както следва:

№ Наименование
Сума

(хил. лв.)

  1 2

1. Столична община – вътрешноградски транспорт 15 000,0

2. За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони 55 000,0

3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 46 312,5

  Всичко: 116 312,5
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(2) Приема капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет 
за 2022 г, както следва:

№ Наименование
Сума

(хил. лв.)

  1 2

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

2. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 11 083,3

3. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 18 270,0

4. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 10 500,0

  Всичко: 49 853,3
Чл. 51. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет 

и бюджетите на общините за 2022 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложе-
нието и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4 889 285,9 хил. лв., 
трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 379 000,0 хил. лв. и трансфер 
за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 48 228,1 хил. лв., целева субсидия 
за капиталови разходи 296 310,2 хил. лв. и по общини, както следва:

(хил. лв.)

Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

ОБЛАСТ 
БЛАГОЕВ-
ГРАД          

Банско 13 047,5 12 327,6   136,6 583,3

Белица 10 689,0 8 317,5 1 203,6 285,9 882,0

Благоевград 65 153,5 60 381,1 2 341,7 387,4 2 043,3

Гоце Делчев 32 609,0 29 122,2 2 525,2 142,8 818,8

Гърмен 16 570,8 13 750,4 1 777,5 165,3 877,6

Kресна 5 433,3 4 202,0 656,5 123,6 451,2

Петрич 38 689,6 32 696,9 2 871,5 476,5 2 644,7

Pазлог 18 660,0 16 597,3 991,4 265,4 805,9

Cандански 36 414,9 30 697,1 2 807,0 468,2 2 442,6

Cатовча 14 894,1 12 180,0 1 713,3 166,2 834,6

Cимитли 13 751,1 11 344,5 1 266,2 219,9 920,5

Cтрумяни 7 201,4 5 197,9 747,9 267,2 988,4

Xаджидимо-
во 8 885,8 6 955,6 1 100,9 110,1 719,2

Якоруда 9 088,4 7 216,6 1 200,0 111,9 559,9

ОБЛАСТ 
БУРГАС          

Aйтос   22 985,8 18 811,3 2 834,7 176,8 1 163,0

Бургас         159 581,9 156 633,3   178,9 2 769,7

Kамено 9 608,0 8 001,7 857,2 61,3 687,8

Kарнобат 24 373,7 20 167,1 2 179,3 272,3 1 755,0

Mалко Tър-
ново 5 709,6 4 170,3 573,0 141,7 824,6



СТР.  84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 18

Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

Hесебър 18 155,1 17 139,7   103,3 912,1

Поморие 19 022,0 17 836,5   129,1 1 056,4

Приморско 4 860,7 4 464,6   41,0 355,1

Pуен 24 349,2 18 946,2 3 126,7 259,7 2 016,6

Cозопол 9 427,7 8 446,6   144,2 836,9

Средец 16 174,8 13 018,9 1 242,5 252,0 1 661,4

Cунгурларе 13 582,4 10 597,7 1 477,2 182,1 1 325,4

Царево 7 001,8 6 263,2   75,8 662,8

ОБЛАСТ
ВАРНА          

Aврен 6 479,1 5 520,6   115,0 843,5

Aксаково 14 822,8 12 290,4 955,7 258,2 1 318,5

Белослав 11 366,9 10 361,0 617,0 42,8 346,1

Бяла 3 883,4 3 549,6   33,3 300,5

Bарна 223 384,4 219 141,0   259,1 3 984,3

Bетрино 4 843,6 3 602,5 495,0 125,0 621,1

Bълчи дол 10 572,9 8 453,6 908,4 167,9 1 043,0

Девня 6 218,6 5 828,4   79,0 311,2

Дол н и ч и -
флик 18 295,6 15 019,9 2 114,8 175,0 985,9

Дългопол 12 515,2 9 861,6 1 604,5 143,0 906,1

Провадия 20 606,0 16 906,7 2 108,0 246,6 1 344,7

Cуворово 8 418,1 6 904,9 820,0 108,8 584,4

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО          

Bелико Tър-
ново    74 706,8 68 600,9 2 639,4 487,6 2 978,9

Горна Oряхо-
вица 31 030,6 26 915,6 2 936,0 116,5 1 062,5

Eлена 12 294,3 8 412,5 1 186,5 581,4 2 113,9

Златарица 5 877,3 4 502,8 524,0 134,1 716,4

Лясковец 8 500,9 7 088,8 798,5 79,4 534,2

Павликени 19 440,9 16 220,2 1 829,8 181,1 1 209,8

Полски 
Tръмбеш 9 671,9 7 627,9 1 152,5 80,5 811,0

Cвищов 24 370,8 20 125,8 3 037,8 119,0 1 088,2

Cтражица 12 669,8 10 123,1 1 293,1 171,6 1 082,0

Cухиндол 4 012,1 3 196,0 421,8 41,9 352,4

ОБЛАСТ 
ВИДИН          

Белоградчик 7 943,9 6 353,3 754,7 120,9 715,0

Бойница 3 387,4 2 673,4 336,7 50,1 327,2

Брегово 7 252,5 5 937,9 701,5 70,2 542,9

Bидин 41 225,5 34 669,5 4 471,2 195,5 1 889,3



БРОЙ 18  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  85   

Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

Грамада 2 319,0 1 506,6 374,9 48,2 389,3

Димово 8 244,3 6 152,9 930,2 139,4 1 021,8

Kула 5 140,2 3 926,9 563,7 87,4 562,2

Mакреш 2 076,8 1 384,3 309,6 30,5 352,4

Hово село 4 099,2 3 354,7 436,5 24,7 283,3

Pужинци 5 655,5 4 367,7 694,3 64,3 529,2

Чупрене 3 993,7 3 004,6 479,1 56,1 453,9

ОБЛАСТ 
ВРАЦА          

Борован 6 155,0 4 813,8 835,1 73,1 433,0

Бяла Cлати-
на 22 741,6 19 522,8 2 212,1 106,1 900,6

Bраца 59 145,8 52 729,7 4 417,6 222,0 1 776,5

Kозлодуй 17 819,1 17 388,9   26,0 404,2

Kриводол 7 759,2 5 822,2 1 150,7 66,2 720,1

Mездра 18 227,7 14 667,3 1 836,1 242,2 1 482,1

Mизия 5 924,6 4 888,6 642,7 28,8 364,5

Oряхово 8 741,1 7 101,1 1 052,2 83,9 503,9

Pоман 8 333,3 6 554,3 903,9 131,2 743,9

Xайредин 5 348,7 4 265,9 636,7 50,9 395,2

ОБЛАСТ 
ГАБРОВО          

Габрово 44 696,8 36 348,5 3 248,8 728,6 4 370,9

Дряново 12 052,1 9 533,2 969,0 255,5 1 294,4

Cевлиево 29 289,7 24 144,1 1 881,8 581,9 2 681,9

Tрявна 10 146,2 6 858,4 1 060,1 726,7 1 501,0

ОБЛАСТ 
ДОБРИЧ          

Балчик 14 115,7 12 629,2   252,4 1 234,1

Генерал 
Тошево 12 218,6 8 997,6 1 306,6 249,0 1 665,4

Добрич 62 431,2 56 145,6 5 291,5 58,7 935,4

Добричка 20 972,2 14 671,2 2 783,4 506,0 3 011,6

Kаварна 13 429,8 11 561,8 641,4 187,9 1 038,7

Kрушари 5 631,1 4 052,1 623,7 144,7 810,6

Tервел 13 449,0 10 214,3 1 879,4 187,0 1 168,3

Шабла 4 919,1 3 724,4 409,1 124,9 660,7

ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ          

Aрдино 11 971,1 7 903,3 1 612,8 396,9 2 058,1

Джебел 9 700,7 6 682,6 1 208,9 180,5 1 628,7

Kирково 19 479,1 13 377,4 2 748,1 415,7 2 937,9

Kрумовград 21 153,9 15 325,0 2 121,8 516,8 3 190,3

Kърджали 62 475,3 51 690,4 5 790,9 490,4 4 503,6



СТР.  86  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 18

Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

Mомчилград 14 653,2 10 724,6 1 687,8 293,0 1 947,8

Черноочене 9 807,2 6 550,7 1 166,8 301,1 1 788,6

ОБЛАСТ 
КЮСТЕН-
ДИЛ          

Бобовдол 6 636,9 4 981,6 745,8 153,7 755,8

Бобошево 2 751,2 1 632,3 450,2 93,6 575,1

Дупница 30 094,5 26 121,3 2 626,6 191,9 1 154,7

Kочериново 5 032,0 3 541,0 744,4 110,8 635,8

Kюстендил 42 644,2 35 086,3 3 714,9 753,7 3 089,3

Hевестино 3 649,1 2 063,6 490,4 180,4 914,7

Pила 3 233,1 2 490,6 379,5 42,5 320,5

Cапарева 
баня 5 205,2 4 268,8 528,3 65,8 342,3

Tрекляно 2 627,8 1 226,0 426,9 207,5 767,4

ОБЛАСТ 
ЛОВЕЧ          

Aприлци 3 673,5 2 981,6 263,1 82,8 346,0

Летница 4 369,7 3 546,5 396,7 63,1 363,4

Ловеч 38 451,6 32 418,1 3 437,8 373,0 2 222,7

Луковит 17 738,5 14 969,0 1 850,3 119,4 799,8

Tетевен 18 133,1 15 178,9 1 877,0 169,5 907,7

Tроян 22 904,1 18 759,1 1 929,8 465,7 1 749,5

Угърчин 7 316,9 5 523,1 913,1 126,0 754,7

Ябланица 7 896,9 6 340,8 701,6 160,9 693,6

ОБЛАСТ 
МОНТАНА          

Берковица 18 830,1 15 562,5 1 831,4 227,8 1 208,4

Бойчиновци 7 677,9 5 847,9 1 133,6 55,9 640,5

Брусарци 4 776,3 3 537,9 675,3 54,5 508,6

Bълчедръм 8 715,3 7 001,8 1 078,5 47,4 587,6

Bършец 6 881,8 5 437,5 737,8 92,5 614,0

Георги Дамя-
ново 4 395,7 3 225,5 528,0 69,3 572,9

Лом 22 003,7 18 863,1 2 258,0 107,9 774,7

Mедковец 4 115,2 3 147,8 632,4 26,9 308,1

Mонтана 42 092,9 36 881,8 3 651,0 123,9 1 436,2

Чипровци 2 928,0 1 914,6 515,7 36,5 461,2

Якимово 3 614,6 2 508,5 728,8 44,9 332,4

ОБЛАСТ 
ПАЗАР-
ДЖИК          

Батак 7 199,0 6 104,7 578,0 102,9 413,4

Белово 6 674,3 5 334,4 835,9 40,1 463,9

Брацигово 7 480,0 5 830,9 1 016,1 101,4 531,6



БРОЙ 18  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  87   

Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

Bелинград 31 656,1 27 959,6 2 491,7 100,5 1 104,3

Лесичово 5 801,4 4 465,8 745,8 87,9 501,9

Пазарджик 82 119,4 71 636,3 7 707,3 259,4 2 516,4

Панагюрище 16 122,0 13 499,1 1 809,8 103,2 709,9

Пещера 13 415,1 11 765,4 1 140,6 83,9 425,2

Pакитово 13 725,0 11 300,2 1 701,4 177,1 546,3

Cептември 19 056,4 15 573,4 2 403,4 146,9 932,7

Cтрелча 4 349,8 3 478,4 518,5 27,8 325,1

Сърница 5 117,3 4 190,7 547,3 72,5 306,8

ОБЛАСТ 
ПЕРНИК          

Брезник 7 609,5 5 026,0 943,4 366,2 1 273,9

Земен 3 213,6 1 905,5 505,0 113,8 689,3

Kовачевци 3 215,4 1 967,9 275,0 277,7 694,8

Перник 61 465,5 54 494,5 4 758,0 275,5 1 937,5

Pадомир 16 362,8 12 931,7 1 748,8 247,0 1 435,3

Tрън 6 825,9 4 136,7 590,8 368,0 1 730,4

ОБЛАСТ 
ПЛЕВЕН          

Белене 6 261,1 4 953,0 778,6 79,0 450,5

Гулянци 8 932,2 6 885,8 1 236,7 86,3 723,4

Долна
Mитрополия 13 517,4 10 165,4 2 132,6 148,5 1 070,9

Долни 
Дъбник 10 440,8 8 371,1 1 377,3 93,8 598,6

Искър 5 061,0 3 924,2 735,0 45,7 356,1

Левски 13 892,9 11 240,1 1 896,3 62,1 694,4

Hикопол 7 062,3 5 325,3 973,2 65,0 698,8

Плевен 89 247,2 83 047,2 3 350,8 299,7 2 549,5

Пордим 7 257,1 5 842,0 816,4 74,9 523,8

Червен бряг 21 811,6 18 122,5 2 558,1 144,4 986,6

Kнежа 12 219,8 10 658,4 1 118,5 37,6 405,3

ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ          

Aсеновград 42 751,0 35 207,0 5 267,1 337,7 1 939,2

Брезово 7 550,2 5 596,9 878,8 149,5 925,0

Kалояново 9 248,9 7 116,3 1 198,1 101,9 832,6

Kарлово 38 755,2 32 629,4 3 915,6 307,4 1 902,8

Кричим 5 840,4 4 912,7 728,1 9,7 189,9

Лъки 3 806,7 2 610,3 420,4 168,6 607,4

„Mарица“ 21 048,5 18 124,3 1 740,4 102,4 1 081,4

Перущица 4 908,9 4 091,6 577,4 30,8 209,1

Пловдив 245 072,8 235 969,8 5 277,6 149,8 3 675,6

Първомай 20 709,0 17 085,2 2 269,4 189,8 1 164,6



СТР.  88  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 18

Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

Pаковски 20 557,7 18 059,0 1 752,6 86,8 659,3

„Pодопи“ 18 650,9 15 130,7 2 069,1 191,5 1 259,6

Cадово 12 780,2 10 899,5 1 132,2 64,0 684,5

Стамболий-
ски 13 669,5 11 422,4 1 779,5 42,5 425,1

Cъединение 6 712,0 5 108,8 921,7 70,1 611,4

Xисаря 9 281,8 7 739,5 878,4 54,7 609,2

Куклен 5 294,9 4 224,2 318,8 176,6 575,3

Сопот 8 046,7 7 061,6 679,3 30,1 275,7

ОБЛАСТ 
РАЗГРАД          

Завет 7 738,7 6 066,0 1 062,2 90,6 519,9

Исперих 22 099,9 19 079,0 1 780,2 133,6 1 107,1

Kубрат 14 948,8 12 080,6 1 727,5 181,0 959,7

Лозница 8 964,8 6 984,1 910,9 177,7 892,1

Pазград 45 081,0 40 643,6 2 729,8 221,9 1 485,7

Cамуил 9 928,6 8 168,4 941,4 110,1 708,7

Цар Калоян 4 660,7 3 604,3 721,1 46,9 288,4

ОБЛАСТ 
РУСЕ          

Борово 5 334,3 4 081,8 655,2 101,2 496,1

Бяла 9 176,8 7 367,9 967,8 146,4 694,7

Bетово 9 186,6 7 225,4 1 216,8 139,9 604,5

Две могили 7 886,4 6 047,0 915,0 159,3 765,1

Иваново 5 832,7 3 497,0 1 086,4 260,5 988,8

Pусе 107 708,3 97 480,0 7 515,3 282,6 2 430,4

Cливо поле 7 881,9 5 901,7 1 113,9 142,7 723,6

Ценово 4 343,1 3 078,7 606,6 104,8 553,0

ОБЛАСТ 
СИЛИСТРА          

Aлфатар 4 435,7 3 513,6 423,9 73,3 424,9

Главиница 9 925,4 7 467,9 1 274,0 134,2 1 049,3

Дулово 24 170,6 19 939,0 2 802,0 140,7 1 288,9

Kайнарджа 8 666,2 6 961,4 861,2 132,3 711,3

Cилистра 42 638,6 37 329,0 3 699,3 226,9 1 383,4

Cитово 5 732,0 4 269,5 683,9 129,7 648,9

Tутракан 12 763,8 10 403,5 1 462,3 127,8 770,2

ОБЛАСТ 
СЛИВЕН          

Kотел 16 387,2 12 310,3 2 392,6 307,8 1 376,5

Hова Загора 28 847,0 24 213,7 2 539,7 240,7 1 852,9

Cливен 96 105,0 85 376,8 6 223,3 668,2 3 836,7

Tвърдица 18 155,1 15 160,9 1 809,4 206,6 978,2



БРОЙ 18  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  89   

Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

ОБЛАСТ 
СМОЛЯН          

Баните 4 688,6 2 924,3 597,9 264,1 902,3

Борино 3 200,2 2 248,9 428,6 120,1 402,6

Девин 10 231,5 7 975,2 1 039,3 288,8 928,2

Доспат 8 479,1 6 947,0 865,3 121,2 545,6

Златоград 10 715,6 8 674,6 1 188,6 199,5 652,9

Mадан 11 264,2 8 110,8 1 117,8 402,8 1 632,8

Hеделино 6 121,7 4 402,4 782,7 155,7 780,9

Pудозем 10 231,6 8 096,5 1 050,1 190,0 895,0

Cмолян 38 260,5 32 302,8 1 981,9 816,8 3 159,0

Чепеларе 6 613,2 5 614,3   257,5 741,4

СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА 766 655,0 750 144,9   986,7 15 523,4

ОБЛАСТ
СОФИЙСКА          

Антон 1 976,3 1 407,9 318,9 60,0 189,5

Божурище 7 390,0 6 340,9 532,1 70,2 446,8

Ботевград 27 983,0 23 681,7 2 390,7 394,7 1 515,9

Годеч 5 065,3 3 118,6 651,8 286,4 1 008,5

Горна Mа -
лина 7 074,5 5 199,4 957,9 160,5 756,7

Долна баня 7 231,2 6 429,0 559,6 33,1 209,5

Драгоман 5 869,4 3 761,0 619,1 295,0 1 194,3

Eлин Пелин 17 849,4 16 426,4   271,0 1 152,0

Eтрополе 12 254,6 10 322,0 970,2 215,9 746,5

Златица 5 003,2 4 711,6   49,4 242,2

Ихтиман 15 858,6 12 462,8 1 871,7 325,4 1 198,7

Kопривщица 3 046,0 2 674,2 131,6 50,3 189,9

Kостенец 10 601,0 8 726,3 1 146,9 161,9 565,9

Kостинброд 13 655,3 11 125,8 1 458,5 207,4 863,6

Мирково 2 439,1 1 696,3 277,4 98,2 367,2

Пирдоп 6 257,2 5 385,9 514,9 91,8 264,6

Правец 11 506,3 9 090,5 767,3 429,0 1 219,5

Cамоков 29 011,8 25 345,8 1 827,1 272,7 1 566,2

Cвоге 16 085,7 11 366,2 2 116,8 557,3 2 045,4

Cливница 7 694,4 6 156,6 863,2 128,4 546,2

Чавдар 1 732,2 1 381,3 149,4 40,6 160,9

Челопеч 2 525,9 2 227,7 89,9 43,4 164,9

ОБЛАСТ 
СТАРА
ЗАГОРА          

Братя Даска-
лови 7 801,1 5 489,5 1 081,0 135,5 1 095,1

Гурково 5 114,4 4 017,4 619,7 45,0 432,3



СТР.  90  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 18

Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

Гълъбово 9 522,1 8 874,8   64,2 583,1

Kазанлък 56 598,0 49 930,4 4 802,0 196,6 1 669,0

Mъглиж 10 553,2 8 726,0 904,7 136,1 786,4

Николаево 6 002,8 4 878,1 751,2 46,7 326,8

Oпан 3 157,9 2 094,4 397,7 63,6 602,2

Павел баня 13 134,1 10 950,5 1 465,1 61,8 656,7

Pаднево 14 574,9 12 046,5 1 201,6 157,3 1 169,5

Cтара Загора 115 023,3 104 411,4 6 102,1 474,9 4 034,9

Чирпан 19 146,2 15 806,6 2 048,4 175,7 1 115,5

ОБЛАСТ
ТЪРГО-
ВИЩЕ          

Aнтоново 7 172,8 4 138,0 945,8 371,3 1 717,7

Oмуртаг 15 926,8 11 312,6 2 293,2 377,3 1 943,7

Oпака 4 884,6 3 655,3 719,2 80,3 429,8

Попово 23 657,0 19 336,4 1 875,1 438,8 2 006,7

Tърговище 47 725,5 40 425,9 3 754,3 577,8 2 967,5

ОБЛАСТ 
ХАСКОВО          

Д им и т р о в -
град 33 121,4 28 042,7 3 158,0 215,6 1 705,1

Ивайловград 8 246,0 5 193,0 1 018,3 342,4 1 692,3

Любимец 8 883,9 7 157,8 1 045,4 70,1 610,6

Mаджарово 3 483,0 2 145,4 445,7 115,4 776,5

Mинерални 
бани 5 166,6 3 806,9 582,7 96,2 680,8

Cвиленград 20 012,2 17 142,1 1 462,0 178,5 1 229,6

Cимео-
новград 8 140,6 6 401,8 1 210,1 36,9 491,8

Cтамболово 6 850,4 4 730,1 777,4 156,8 1 186,1

Tополовград 10 542,6 8 288,9 1 237,4 105,5 910,8

Xарманли 18 502,1 14 797,8 2 169,2 187,9 1 347,2

Xасково 67 188,8 60 970,5 3 544,6 244,5 2 429,2

ОБЛАСТ 
ШУМЕН          

Велики Пре-
слав 9 545,0 7 450,4 1 265,2 133,6 695,8

Bенец 6 467,9 4 690,3 901,0 140,6 736,0

Bърбица 9 178,5 6 806,8 1 446,4 105,3 820,0

Kаолиново 10 729,3 8 205,5 1 565,0 116,6 842,2

Kаспичан 7 564,7 6 066,2 855,0 88,6 554,9

Hикола Kоз-
лево 7 230,2 5 692,5 887,7 76,1 573,9

Hови пазар 18 158,3 15 496,6 1 623,7 167,2 870,8

Cмядово 8 633,7 7 235,2 818,4 56,2 523,9

Xитрино 5 534,9 3 333,4 918,7 209,9 1 072,9
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Общини
Основни бюджет-
ни взаимоотно-

шения

от тях:

Обща субси-
дия за деле-
гираните от 
държавата 
дейности

трансфери за местни дейности 

Целева  субсидия за  
капиталови разходи

обща из-
равнителна 
субсидия 

за зимно поддържане и 
снегопочистване на об-

щински пътища

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

Шумен 76 032,3 68 371,7 5 107,6 338,7 2 214,3

ОБЛАСТ 
ЯМБОЛ          

Болярово          7 603,2 5 815,4 686,8 122,8 978,2

Eлхово 13 489,4 10 681,5 1 578,9 141,0 1 088,0

Cтралджа 12 464,2 9 686,2 1 481,0 142,2 1 154,8

„Tунджа“ 17 117,3 12 424,9 2 326,8 257,9 2 107,7

Ямбол 55 556,0 51 686,5 3 087,8 37,6 744,1

ВСИЧКО: 5 612 824,2 4 889 285,9 379 000,0 48 228,1 296 310,2

Чл. 52. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дей-
ности, както следва:

(хил.лв.)

Общини

Разходи за делеги-
рани от държава-

та дейности

в т.ч.

Общин-
ска 

админи-
страция

 

в т.ч. за:

Отбра-
на и 

сигур-
ност

Образо-
вание

Здраве-
опазва-

не

Соци-
ални 

услуги

Култу-
ра

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
и услу-

ги

кме-
тове и 
кмет-
ски

наме-
стници

служи-
тели в 
общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

ОБЛАСТ 
БЛАГОЕВ-
ГРАД                    

Банско 12 327,6 984,4 191,7 792,7 149,1 8 237,1 368,7 1 982,4 605,9  

Белица 8 317,5 965,3 270,4 694,9 129,5 6 207,5 182,4 622,4 210,4  

Благоевград 60 381,1 3 728,7 548,0 3 180,7 374,9 42 759,8 5 284,9 6 028,5 2 204,3  

Гоце Делчев 29 122,2 1 652,1 271,2 1 380,9 199,0 21 198,8 1 372,2 4 220,0 480,1  

Гърмен 13 750,4 1 269,7 366,2 903,5 119,3 11 401,3 266,6 507,9 185,6  

Kресна 4 202,0 704,5 151,6 552,9 141,4 2 192,3 420,9 668,7 74,2  

Петрич 32 696,9 3 162,2 879,5 2 282,7 215,2 26 301,9 1 109,2 1 413,5 494,9  

Pазлог 16 597,3 1 241,6 223,7 1 017,9 151,2 11 522,3 476,3 2 723,3 482,6  

Cандански 30 697,1 2 282,4 704,1 1 578,3 217,5 22 883,0 1 828,8 2 722,0 763,4  

Cатовча 12 180,0 1 285,2 342,4 942,8 160,6 9 579,2 789,0 143,3 222,7  

Cимитли 11 344,5 1 164,0 327,8 836,2 157,9 6 530,9 301,0 2 980,4 210,3  

Cтрумяни 5 197,9 801,8 248,4 553,4 161,7 2 363,8 127,2 1 594,9 148,5  

Xаджидимово 6 955,6 1 011,2 308,6 702,6 142,9 5 365,6 145,3 154,5 136,1  

Якоруда 7 216,6 928,7 214,7 714,0 161,6 5 314,3 138,2 562,4 111,4  

ОБЛАСТ 
БУРГАС                    

Aйтос   18 811,3 1 766,7 388,1 1 378,6 184,8 14 748,6 427,7 1 386,5 297,0  

Бургас 156 633,3 7 753,1 280,4 7 472,7 580,4 129 094,1 8 764,6 7 457,3 2 983,8  

Kамено 8 001,7 1 049,1 290,3 758,8 188,4 4 113,9 127,9 2 250,2 272,2  

Kарнобат 20 167,1 1 734,1 579,0 1 155,1 202,1 13 858,7 490,1 3 424,3 457,8  

Mалко
Tърново 4 170,3 667,3 188,2 479,1 169,8 1 461,2 52,3 1 636,9 182,8  
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Общини

Разходи за делеги-
рани от държава-

та дейности

в т.ч.

Общин-
ска 

админи-
страция

 

в т.ч. за:

Отбра-
на и 

сигур-
ност

Образо-
вание

Здраве-
опазва-

не

Соци-
ални 

услуги

Култу-
ра

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
и услу-

ги

кме-
тове и 
кмет-
ски

наме-
стници

служи-
тели в 
общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Hесебър 17 139,7 1 437,3 289,5 1 147,8 233,8 14 210,8 634,3 351,3 272,2  

Поморие 17 836,5 1 592,6 386,3 1 206,3 181,1 12 890,2 428,4 2 236,9 507,3  

Приморско 4 464,6 743,9 158,0 585,9 137,8 2 484,0 118,0 832,4 148,5  

Pуен 18 946,2 2 296,6 880,4 1 416,2 150,3 15 734,9 228,3 301,0 235,1  

Cозопол 8 446,6 1 076,7 284,9 791,8 191,0 5 703,9 177,6 927,5 369,9  

Средец 13 018,9 1 262,8 463,8 799,0 195,8 8 344,8 364,0 2 407,0 444,5  

Cунгурларе 10 597,7 1 291,5 507,7 783,8 179,0 7 110,1 203,3 1 467,3 346,5  

Царево 6 263,2 932,1 264,8 667,3 158,2 4 688,2 181,6 105,1 198,0  

ОБЛАСТ
ВАРНА                    

Aврен 5 520,6 976,5 346,2 630,3 150,2 3 960,0 75,5 148,1 210,3  

Aксаково 12 290,4 1 444,4 451,1 993,3 176,8 9 132,9 355,7 896,0 284,6  

Белослав 10 361,0 849,4 123,2 726,2 170,5 6 213,3 359,0 129,0 173,2 2 466,6

Бяла 3 549,6 614,2 127,0 487,2 124,5 1 934,9 41,3 711,0 123,7  

Bарна 219 141,0 13 900,3 429,2 13 471,1 1 333,8 166 384,7 18 524,0 14 181,2 4 817,0  

Bетрино 3 602,5 779,5 223,7 555,8 162,3 2 150,3 36,7 238,6 235,1  

Bълчи дол 8 453,6 1 103,3 418,3 685,0 147,5 5 158,4 112,6 1 659,6 272,2  

Девня 5 828,4 772,6 89,5 683,1 138,6 3 894,0 187,0 565,2 271,0  

Долни
чифлик 15 019,9 1 351,9 366,2 985,7 170,3 10 120,0 243,7 2 775,2 358,8  

Дългопол 9 861,6 1 223,2 368,9 854,3 170,1 7 628,6 164,0 329,2 346,5  

Провадия 16 906,7 1 575,6 493,1 1 082,5 182,9 11 971,6 365,6 1 908,4 902,6  

Cуворово 6 904,9 814,3 192,7 621,6 140,9 5 168,7 156,7 500,6 123,7  

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО                    

Bелико
Tърново 68 600,9 3 462,6 725,2 2 737,4 333,4 43 444,6 5 192,5 11 222,2 4 945,6  

Горна
Oряховица 26 915,6 2 087,5 334,3 1 753,2 197,3 17 899,6 1 684,7 4 229,8 816,7  

Eлена 8 412,5 1 001,9 316,0 685,9 185,2 5 215,1 439,5 1 093,6 477,2  

Златарица 4 502,8 745,0 222,8 522,2 152,3 2 677,7 81,2 735,2 111,4  

Лясковец 7 088,8 954,2 169,0 785,2 138,4 4 952,6 434,2 312,4 297,0  

Павликени 16 220,2 1 522,9 439,2 1 083,7 162,6 10 294,1 842,8 2 530,9 866,9  

Полски Tръм-
беш 7 627,9 1 152,4 344,2 808,2 146,0 5 324,8 111,8 583,6 309,3  

Cвищов 20 125,8 1 738,1 371,7 1 366,4 235,5 12 979,8 525,9 3 650,4 996,1  

Cтражица 10 123,1 1 233,3 421,9 811,4 188,0 6 843,4 197,3 1 289,9 371,2  

Cухиндол 3 196,0 595,3 137,0 458,3 142,1 1 149,4 139,9 1 057,9 111,4  

ОБЛАСТ
ВИДИН                    

Белоградчик 6 353,3 860,0 268,6 591,4 160,9 3 096,6 116,7 1 679,8 439,3  

Бойница 2 673,4 545,8 137,0 408,8 145,1 551,4 11,1 1 321,0 99,0  

Брегово 5 937,9 732,9 194,6 538,3 154,2 1 323,5 154,2 3 350,4 222,7  
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Общини

Разходи за делеги-
рани от държава-

та дейности

в т.ч.

Общин-
ска 

админи-
страция

 

в т.ч. за:

Отбра-
на и 

сигур-
ност

Образо-
вание

Здраве-
опазва-

не

Соци-
ални 

услуги

Култу-
ра

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
и услу-

ги

кме-
тове и 
кмет-
ски

наме-
стници

служи-
тели в 
общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Bидин 34 669,5 3 071,7 674,1 2 397,6 266,1 23 157,6 1 308,2 4 974,0 1 891,9  

Грамада 1 506,6 585,8 153,4 432,4 120,1 611,3 42,6 47,8 99,0  

Димово 6 152,9 956,2 384,6 571,6 153,3 3 323,3 121,1 1 339,2 259,8  

Kула 3 926,9 700,8 186,3 514,5 152,9 1 541,6 43,2 1 302,8 185,6  

Mакреш 1 384,3 572,0 155,3 416,7 117,5 504,5 11,2 43,0 136,1  

Hово село 3 354,7 593,1 133,3 459,8 143,4 1 159,3 22,7 1 287,7 148,5  

Pужинци 4 367,7 703,2 199,0 504,2 165,3 2 919,1 77,7 378,7 123,7  

Чупрене 3 004,6 611,8 176,3 435,5 153,3 1 001,4 21,8 1 104,9 111,4  

ОБЛАСТ 
ВРАЦА                    

Борован 4 813,8 696,9 139,7 557,2 173,4 3 074,1 117,8 603,1 148,5  

Бяла Cлатина 19 522,8 1 459,1 347,0 1 112,1 202,7 13 854,5 766,7 2 744,9 494,9  

Bраца 52 729,7 3 142,8 503,2 2 639,6 315,0 38 403,3 3 221,1 5 174,8 2 472,7  

Kозлодуй 17 388,9 1 145,6 155,1 990,5 212,4 11 830,0 579,6 3 361,5 259,8  

Kриводол 5 822,2 959,1 318,7 640,4 122,3 4 186,2 125,6 181,5 247,5  

Mездра 14 667,3 1 535,6 541,6 994,0 207,3 10 166,8 367,9 1 907,1 482,6  

Mизия 4 888,6 744,4 148,0 596,4 163,6 3 107,8 103,3 596,3 173,2  

Oряхово 7 101,1 909,1 181,8 727,3 188,4 5 173,8 320,3 286,8 222,7  

Pоман 6 554,3 797,7 230,9 566,8 175,1 3 438,7 107,1 1 813,0 222,7  

Xайредин 4 265,9 682,7 156,2 526,5 149,2 2 227,5 59,2 1 011,2 136,1  

ОБЛАСТ 
ГАБРОВО                    

Габрово 36 348,5 2 815,8 516,1 2 299,7 300,2 21 854,9 2 861,4 4 771,3 3 744,9  

Дряново 9 533,2 847,5 176,3 671,2 164,5 3 241,1 534,5 4 199,2 546,4  

Cевлиево 24 144,1 2 039,4 590,9 1 448,5 271,3 14 938,0 708,5 5 303,0 883,9  

Tрявна 6 858,4 903,7 164,4 739,3 155,7 3 477,9 119,7 1 426,3 775,1  

ОБЛАСТ
ДОБРИЧ                    

Балчик 12 629,2 1 426,0 404,5 1 021,5 176,6 9 262,4 247,3 873,5 643,4  

Генерал То-
шево 8 997,6 1 535,3 670,4 864,9 180,8 5 778,6 480,7 344,1 678,1  

Добрич 56 145,6 3 036,5 68,5 2 968,0 297,9 39 414,2 4 593,7 6 648,1 2 155,2  

Добричка 14 671,2 2 448,7 1 313,4 1 135,3 195,5 9 009,1 222,4 2 213,9 581,6  

Kаварна 11 561,8 1 245,5 386,3 859,2 184,1 6 711,2 656,2 2 244,3 520,5  

Kрушари 4 052,1 935,7 327,9 607,8 144,8 2 095,2 38,9 651,9 185,6  

Tервел 10 214,3 1 716,5 528,8 1 187,7 176,7 7 017,6 412,2 520,1 371,2  

Шабла 3 724,4 799,7 270,3 529,4 150,0 1 931,9 248,1 310,1 284,6  

ОБЛАСТ 
КЪРДЖАЛИ                    

Aрдино 7 903,3 2 127,8 836,5 1 291,3 139,5 4 209,8 97,3 982,4 346,5  

Джебел 6 682,6 2 082,4 821,0 1 261,4 139,8 3 835,5 120,2 282,0 222,7  

Kирково 13 377,4 2 951,0 1 306,9 1 644,1 188,7 9 280,8 178,2 531,2 247,5  
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Общини

Разходи за делеги-
рани от държава-

та дейности

в т.ч.

Общин-
ска 

админи-
страция

 

в т.ч. за:

Отбра-
на и 

сигур-
ност

Образо-
вание

Здраве-
опазва-

не

Соци-
ални 

услуги

Култу-
ра

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
и услу-

ги

кме-
тове и 
кмет-
ски

наме-
стници

служи-
тели в 
общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Kрумовград 15 325,0 3 017,5 1 383,7 1 633,8 177,8 9 913,1 257,0 1 774,0 185,6  

Kърджали 51 690,4 5 560,5 1 994,7 3 565,8 305,9 38 842,2 1 661,2 3 500,6 1 820,0  

Mомчилград 10 724,6 2 350,7 826,6 1 524,1 149,7 6 465,2 513,3 1 109,6 136,1  

Черноочене 6 550,7 1 603,2 726,0 877,2 133,2 4 130,6 68,3 479,3 136,1  

ОБЛАСТ 
КЮСТЕН-
ДИЛ                    

Бобовдол 4 981,6 962,1 326,1 636,0 143,7 2 326,6 85,0 1 105,4 358,8  

Бобошево 1 632,3 665,0 206,4 458,6 110,7 672,5 13,4 71,7 99,0  

Дупница 26 121,3 2 057,5 316,0 1 741,5 219,5 19 873,1 1 580,0 1 896,3 494,9  

Kочериново 3 541,0 684,1 188,2 495,9 111,9 1 649,6 57,9 901,4 136,1  

Kюстендил 35 086,3 3 603,1 1 004,6 2 598,5 313,7 22 024,3 999,7 5 509,6 2 635,9  

Hевестино 2 063,6 701,6 262,1 439,5 147,7 981,2 26,2 95,5 111,4  

Pила 2 490,6 593,1 120,6 472,5 147,0 908,6 22,2 720,7 99,0  

Cапарева 
баня 4 268,8 738,3 123,4 614,9 127,3 2 904,9 292,3 119,4 86,6  

Tрекляно 1 226,0 645,9 252,1 393,8 102,4 359,0 1,5 43,0 74,2  

ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ                    

Aприлци 2 981,6 574,5 104,0 470,5 153,3 1 360,9 24,6 695,1 173,2  

Летница 3 546,5 661,5 112,5 549,0 159,8 1 874,6 84,5 605,2 160,9  

Ловеч 32 418,1 2 490,9 674,1 1 816,8 346,1 19 299,8 2 098,8 5 986,1 2 196,4  

Луковит 14 969,0 1 246,3 288,7 957,6 216,8 11 034,7 569,8 1 616,8 284,6  

Tетевен 15 178,9 1 318,3 307,8 1 010,5 217,0 11 001,9 635,4 1 526,6 479,7  

Tроян 18 759,1 1 747,3 462,0 1 285,3 211,4 12 880,5 1 134,7 1 842,1 943,1  

Угърчин 5 523,1 807,1 233,8 573,3 153,4 3 497,7 146,4 732,9 185,6  

Ябланица 6 340,8 778,3 200,9 577,4 120,5 5 007,7 157,9 90,8 185,6  

ОБЛАСТ 
МОНТАНА                    

Берковица 15 562,5 1 224,4 267,5 956,9 179,1 8 367,1 827,6 4 729,2 235,1  

Бойчиновци 5 847,9 944,5 296,8 647,7 158,1 3 395,4 181,9 883,4 284,6  

Брусарци 3 537,9 728,3 200,9 527,4 145,6 2 308,3 89,7 105,1 160,9  

Bълчедръм 7 001,8 913,5 253,0 660,5 156,8 4 789,5 170,6 785,8 185,6  

Bършец 5 437,5 793,9 165,3 628,6 148,9 3 792,0 114,2 440,0 148,5  

Георги Дамя-
ново 3 225,5 685,1 239,4 445,7 135,1 1 040,7 12,6 1 203,5 148,5  

Лом 18 863,1 1 457,5 232,8 1 224,7 189,3 11 132,6 748,2 4 939,5 396,0  

Mедковец 3 147,8 627,6 128,8 498,8 128,9 2 056,7 91,7 106,8 136,1  

Mонтана 36 881,8 2 453,3 478,6 1 974,7 426,2 24 507,7 2 851,2 4 960,1 1 683,3  

Чипровци 1 914,6 695,2 204,5 490,7 131,7 640,0 35,3 90,8 321,6  

Якимово 2 508,5 630,9 123,4 507,5 150,7 1 508,8 39,8 66,9 111,4  
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Общини

Разходи за делеги-
рани от държава-

та дейности

в т.ч.

Общин-
ска 

админи-
страция

 

в т.ч. за:

Отбра-
на и 

сигур-
ност

Образо-
вание

Здраве-
опазва-

не

Соци-
ални 

услуги

Култу-
ра

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
и услу-

ги

кме-
тове и 
кмет-
ски

наме-
стници

служи-
тели в 
общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

ОБЛАСТ
ПАЗАР-
ДЖИК                    

Батак 6 104,7 691,2 105,1 586,1 141,6 2 713,9 73,4 2 056,4 428,2  

Белово 5 334,4 851,0 196,4 654,6 173,6 3 225,9 83,4 753,0 247,5  

Брацигово 5 830,9 845,9 176,4 669,5 133,8 3 091,2 156,9 1 405,1 198,0  

Bелинград 27 959,6 1 893,7 430,1 1 463,6 201,4 21 339,4 494,7 3 367,1 663,3  

Лесичово 4 465,8 727,1 181,0 546,1 135,4 1 821,5 39,8 1 568,8 173,2  

Пазарджик 71 636,3 4 219,1 755,4 3 463,7 346,5 52 272,8 1 798,3 10 366,0 2 633,6  

Панагюрище 13 499,1 1 345,4 235,5 1 109,9 196,3 9 563,0 387,5 1 224,2 782,7  

Пещера 11 765,4 1 190,1 117,7 1 072,4 165,7 8 391,1 383,7 1 449,2 185,6  

Pакитово 11 300,2 987,6 114,1 873,5 157,0 8 701,6 314,1 966,7 173,2  

Cептември 15 573,4 1 506,5 352,5 1 154,0 172,8 11 860,9 359,9 1 097,7 575,6  

Cтрелча 3 478,4 659,3 120,6 538,7 166,1 2 121,6 92,4 271,6 167,4  

Сърница 4 190,7 649,4 100,5 548,9 111,1 3 009,1 45,7 338,3 37,1  

ОБЛАСТ 
ПЕРНИК                    

Брезник 5 026,0 954,9 385,5 569,4 162,7 2 686,4 70,1 832,9 319,0  

Земен 1 905,5 675,4 227,4 448,0 122,0 843,4 33,1 95,5 136,1  

Kовачевци 1 967,9 596,1 178,1 418,0 145,3 395,0 5,5 640,4 185,6  

Перник 54 494,5 3 429,4 577,2 2 852,2 296,4 41 180,5 2 772,2 4 513,4 2 302,6  

Pадомир 12 931,7 1 491,8 546,0 945,8 185,7 7 258,1 255,4 3 320,0 420,7  

Tрън 4 136,7 802,7 301,4 501,3 127,2 1 777,9 77,2 1 141,4 210,3  

ОБЛАСТ 
ПЛЕВЕН                    

Белене 4 953,0 813,8 138,8 675,0 174,8 3 158,1 171,4 399,8 235,1  

Гулянци 6 885,8 1 006,7 269,4 737,3 160,2 4 878,8 234,2 358,4 247,5  

Долна Mитро-
полия 10 165,4 1 347,1 386,3 960,8 214,1 7 197,2 245,9 802,3 358,8  

Долни
Дъбник 8 371,1 1 023,1 196,3 826,8 192,2 6 351,2 140,7 478,3 185,6  

Искър 3 924,2 729,0 123,4 605,6 127,2 2 688,9 103,6 114,6 160,9  

Левски 11 240,1 1 311,0 311,4 999,6 195,1 7 265,2 773,8 1 212,4 482,6  

Hикопол 5 325,3 985,5 304,1 681,4 164,2 2 780,5 49,0 999,6 346,5  

Плевен 83 047,2 4 465,9 571,7 3 894,2 377,0 60 484,0 7 236,5 6 384,0 4 099,8  

Пордим 5 842,0 756,0 192,7 563,3 123,2 3 600,4 54,4 1 159,5 148,5  

Червен бряг 18 122,5 1 599,4 351,6 1 247,8 227,6 13 525,8 1 033,1 1 365,4 371,2  

Kнежа 10 658,4 930,2 121,4 808,8 166,1 8 353,3 783,5 215,0 210,3  

ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ                    

Aсеновград 35 207,0 2 920,0 476,7 2 443,3 256,7 26 706,9 1 335,0 3 325,1 663,3  

Брезово 5 596,9 895,8 324,2 571,6 128,5 3 397,3 50,3 939,4 185,6  

Kалояново 7 116,3 1 043,8 326,9 716,9 155,4 4 360,5 157,5 1 250,6 148,5  
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Общини

Разходи за делеги-
рани от държава-

та дейности

в т.ч.

Общин-
ска 

админи-
страция

 

в т.ч. за:

Отбра-
на и 

сигур-
ност

Образо-
вание

Здраве-
опазва-

не

Соци-
ални 

услуги

Култу-
ра

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
и услу-

ги

кме-
тове и 
кмет-
ски

наме-
стници

служи-
тели в 
общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Kарлово 32 629,4 2 509,1 602,8 1 906,3 296,8 22 685,2 1 335,4 4 848,5 954,4  

Кричим 4 912,7 723,8 54,9 668,9 155,1 3 494,3 170,3 319,7 49,5  

Лъки 2 610,3 647,5 178,1 469,4 160,4 929,6 35,1 738,7 99,0  

„Mарица“ 18 124,3 1 777,1 507,0 1 270,1 236,5 14 558,8 523,5 372,6 655,8  

Перущица 4 091,6 605,0 54,9 550,1 140,2 2 889,1 149,6 66,9 240,8  

Пловдив 235 969,8 14 050,6 365,4 13 685,2 1 502,1 173 281,0 18 658,8 21 704,3 6 773,0  

Първомай 17 085,2 1 559,6 387,2 1 172,4 201,7 12 898,9 424,2 1 567,7 433,1  

Pаковски 18 059,0 1 383,4 199,0 1 184,4 144,7 14 731,2 750,3 839,1 210,3  

„Pодопи“ 15 130,7 1 825,3 509,6 1 315,7 154,0 11 664,5 645,6 482,5 358,8  

Cадово 10 899,5 1 133,9 299,5 834,4 121,0 8 292,8 215,9 975,0 160,9  

С тамболий-
ски 11 422,4 1 207,7 164,4 1 043,3 155,7 8 453,5 759,2 648,3 198,0  

Cъединение 5 108,8 902,8 221,0 681,8 188,0 3 373,8 166,2 267,7 210,3  

Xисаря 7 739,5 1 008,1 261,1 747,0 161,2 4 935,8 131,5 895,5 607,4  

Куклен 4 224,2 762,3 137,0 625,3 121,7 3 004,7 155,3 81,2 99,0  

Сопот 7 061,6 799,5 82,1 717,4 161,5 4 532,9 452,2 887,1 228,4  

ОБЛАСТ 
РАЗГРАД                    

Завет 6 066,0 1 020,8 205,4 815,4 155,1 4 346,1 135,2 124,2 284,6  

Исперих 19 079,0 1 887,1 548,9 1 338,2 200,5 12 950,3 908,4 2 159,6 973,1  

Kубрат 12 080,6 1 465,0 389,0 1 076,0 130,0 7 702,4 688,4 1 575,1 519,7  

Лозница 6 984,1 1 156,5 371,7 784,8 140,0 4 506,7 72,0 849,1 259,8  

Pазград 40 643,6 2 754,3 510,5 2 243,8 290,0 26 924,2 2 130,9 6 225,9 2 318,3  

Cамуил 8 168,4 1 082,1 340,7 741,4 149,5 3 083,2 79,3 3 576,3 198,0  

Цар Калоян 3 604,3 728,8 98,6 630,2 121,7 1 972,1 61,9 583,7 136,1  

ОБЛАСТ 
РУСЕ                    

Борово 4 081,8 748,5 174,5 574,0 134,9 1 223,6 54,9 1 721,9 198,0  

Бяла 7 367,9 1 065,1 251,2 813,9 176,7 4 827,6 132,8 915,8 249,9  

Bетово 7 225,4 1 019,9 171,6 848,3 147,3 5 322,8 229,8 258,1 247,5  

Две могили 6 047,0 941,6 264,9 676,7 155,8 3 807,1 118,9 813,3 210,3  

Иваново 3 497,0 937,0 290,4 646,6 129,8 1 784,8 41,9 306,5 297,0  

Pусе 97 480,0 5 487,5 363,5 5 124,0 440,6 64 369,6 7 649,0 16 233,1 3 300,2  

Cливо поле 5 901,7 1 035,6 270,3 765,3 131,3 3 799,7 127,4 560,2 247,5  

Ценово 3 078,7 763,3 209,2 554,1 122,1 1 598,3 42,9 317,0 235,1  

ОБЛАСТ
СИЛИСТРА                    

Aлфатар 3 513,6 645,0 163,4 481,6 155,5 954,3 29,6 1 543,6 185,6  

Главиница 7 467,9 1 301,7 497,7 804,0 152,5 4 290,3 101,3 1 164,3 457,8  

Дулово 19 939,0 2 067,8 629,3 1 438,5 162,0 14 420,8 389,5 2 240,1 658,8  

Kайнарджа 6 961,4 814,3 240,2 574,1 153,3 4 869,5 67,7 895,7 160,9  

Cилистра 37 329,0 2 424,7 404,6 2 020,1 314,2 21 299,9 2 953,4 8 241,8 2 095,0  
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Общини

Разходи за делеги-
рани от държава-

та дейности

в т.ч.

Общин-
ска 

админи-
страция

 

в т.ч. за:

Отбра-
на и 

сигур-
ност

Образо-
вание

Здраве-
опазва-

не

Соци-
ални 

услуги

Култу-
ра

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
и услу-

ги

кме-
тове и 
кмет-
ски

наме-
стници

служи-
тели в 
общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Cитово 4 269,5 839,1 254,8 584,3 122,7 2 958,1 47,4 129,0 173,2  

Tутракан 10 403,5 1 206,3 301,4 904,9 201,8 6 698,2 188,1 1 338,3 770,8  

ОБЛАСТ 
СЛИВЕН                    

Kотел 12 310,3 1 585,5 476,7 1 108,8 165,7 8 571,0 171,5 1 060,8 755,8  

Hова Загора 24 213,7 2 186,4 650,3 1 536,1 223,1 17 382,1 1 032,1 2 306,5 1 083,5  

Cливен 85 376,8 4 747,6 955,5 3 792,1 399,7 61 691,6 5 108,1 10 254,8 3 175,0  

Tвърдица 15 160,9 1 101,8 229,2 872,6 148,7 9 517,5 320,5 3 862,1 210,3  

ОБЛАСТ 
СМОЛЯН                    

Баните 2 924,3 761,4 250,1 511,3 118,9 1 674,2 23,9 209,8 136,1  

Борино 2 248,9 629,4 122,4 507,0 138,0 1 315,2 19,5 47,8 99,0  

Девин 7 975,2 1 075,8 310,5 765,3 173,4 5 979,3 169,3 329,9 247,5  

Доспат 6 947,0 877,0 208,2 668,8 120,4 5 297,7 94,9 433,3 123,7  

Златоград 8 674,6 968,0 201,8 766,2 143,1 5 973,5 528,8 863,2 198,0  

Mадан 8 110,8 1 200,9 439,2 761,7 140,3 5 596,4 139,3 848,3 185,6  

Hеделино 4 402,4 892,2 303,3 588,9 132,8 2 382,2 99,5 697,7 198,0  

Pудозем 8 096,5 1 057,8 357,0 700,8 183,3 5 892,7 109,2 630,8 222,7  

Cмолян 32 302,8 2 320,4 809,1 1 511,3 287,9 19 751,7 909,2 6 524,6 2 509,0  

Чепеларе 5 614,3 832,6 229,2 603,4 146,8 3 958,2 156,1 322,6 198,0  

СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА 750 144,9 44 754,6 2 030,0 42 724,6 8 317,8 586 899,4 44 375,7 51 934,5 13 862,9  

ОБЛАСТ СО-
ФИЙСКА                    

Антон 1 407,9 486,4 54,9 431,5 112,1 733,5 14,9 23,9 37,1  

Божурище 6 340,9 767,4 158,9 608,5 136,8 4 838,7 224,7 175,3 198,0  

Ботевград 23 681,7 1 624,2 281,2 1 343,0 175,5 16 859,5 1 919,0 2 389,3 714,2  

Годеч 3 118,6 740,2 202,8 537,4 123,9 1 963,1 80,6 124,2 86,6  

Горна
Mалина 5 199,4 831,2 283,1 548,1 125,6 3 577,5 115,0 364,5 185,6  

Долна баня 6 429,0 609,9 71,2 538,7 143,4 3 017,8 175,7 2 408,0 74,2  

Драгоман 3 761,0 793,4 262,1 531,3 174,5 1 445,5 181,6 1 005,1 160,9  

Eлин Пелин 16 426,4 1 430,5 419,1 1 011,4 190,1 13 076,2 536,3 723,1 470,2  

Eтрополе 10 322,0 960,3 192,6 767,7 185,1 7 381,4 638,6 812,6 344,0  

Златица 4 711,6 671,7 104,0 567,7 129,3 3 314,3 93,2 367,0 136,1  

Ихтиман 12 462,8 1 253,4 320,4 933,0 169,1 9 667,6 282,2 867,8 222,7  

Kопривщица 2 674,2 508,0 54,9 453,1 114,0 1 484,5 25,3 33,4 509,0  

Kостенец 8 726,3 918,2 158,8 759,4 138,6 6 874,9 267,5 205,4 321,7  

Kостинброд 11 125,8 1 100,8 238,3 862,5 196,3 8 156,9 414,9 1 046,6 210,3  

Мирково 1 696,3 568,8 120,6 448,2 134,8 844,6 18,5 43,0 86,6  

Пирдоп 5 385,9 712,4 77,6 634,8 127,8 3 602,6 155,5 688,6 99,0  

Правец 9 090,5 865,5 240,2 625,3 162,8 6 060,0 201,5 1 381,0 419,7  
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Общини

Разходи за делеги-
рани от държава-

та дейности

в т.ч.

Общин-
ска 

админи-
страция

 

в т.ч. за:

Отбра-
на и 

сигур-
ност

Образо-
вание

Здраве-
опазва-

не

Соци-
ални 

услуги

Култу-
ра

Ико-
номи-
чески 
дей-

ности 
и услу-

ги

кме-
тове и 
кмет-
ски

наме-
стници

служи-
тели в 
общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

Cамоков 25 345,8 1 944,0 506,0 1 438,0 219,9 18 344,0 558,5 3 343,7 935,7  

Cвоге 11 366,2 1 531,7 572,7 959,0 166,1 7 032,5 246,1 2 018,6 371,2  

Cливница 6 156,6 866,5 209,1 657,4 141,9 4 506,4 133,8 322,4 185,6  

Чавдар 1 381,3 475,7 54,9 420,8 127,5 704,6 17,3 19,1 37,1  

Челопеч 2 227,7 485,1 54,9 430,2 124,9 1 425,4 86,6 19,1 86,6  

ОБЛАСТ 
СТАРА
ЗАГОРА                    

Братя Даска-
лови 5 489,5 1 045,6 445,8 599,8 138,3 3 785,8 83,5 213,6 222,7  

Гурково 4 017,4 710,2 145,3 564,9 133,1 2 875,5 110,8 76,4 111,4  

Гълъбово 8 874,8 1 004,1 244,8 759,3 133,1 6 191,1 149,3 1 186,8 210,4  

Kазанлък 49 930,4 3 115,2 487,7 2 627,5 280,1 34 054,5 3 661,7 7 311,0 1 507,9  

Mъглиж 8 726,0 1 037,4 283,1 754,3 174,6 6 915,3 226,7 186,4 185,6  

Николаево 4 878,1 670,4 118,7 551,7 139,5 3 692,0 109,6 142,9 123,7  

Oпан 2 094,4 702,9 253,9 449,0 109,9 1 042,7 14,0 76,4 148,5  

Павел баня 10 950,5 1 208,4 308,8 899,6 165,5 8 153,5 650,7 524,9 247,5  

Pаднево 12 046,5 1 386,2 430,1 956,1 197,9 8 567,5 383,4 1 081,9 429,6  

Cтара Загора 104 411,4 5 945,8 1 001,8 4 944,0 460,8 72 134,2 9 190,7 13 458,8 3 221,1  

Чирпан 15 806,6 1 394,3 359,8 1 034,5 246,2 11 960,5 726,1 964,1 515,4  

ОБЛАСТ 
ТЪРГОВИ-
ЩЕ                    

Aнтоново 4 138,0 1 160,9 557,9 603,0 161,4 2 379,0 53,5 148,1 235,1  

Oмуртаг 11 312,6 2 130,9 835,6 1 295,3 135,2 7 548,7 621,4 307,2 569,2  

Oпака 3 655,3 770,8 164,5 606,3 144,7 2 224,6 56,5 347,3 111,4  

Попово 19 336,4 1 954,8 700,6 1 254,2 206,1 12 847,0 351,7 3 061,2 915,6  

Tърговище 40 425,9 3 499,3 1 059,6 2 439,7 267,4 27 528,1 2 867,6 4 202,0 2 061,5  

ОБЛАСТ
ХАСКОВО                    

Д и м и т р о в -
град 28 042,7 2 526,2 533,4 1 992,8 236,0 20 910,7 875,3 2 776,8 717,7  

Ивайловград 5 193,0 1 051,4 422,0 629,4 145,7 3 136,3 87,0 661,2 111,4  

Любимец 7 157,8 864,6 176,3 688,3 146,6 5 315,4 570,9 124,2 136,1  

Mаджарово 2 145,4 742,6 245,7 496,9 136,2 1 140,8 23,8 52,5 49,5  

M и н е р а л н и 
бани 3 806,9 898,7 271,2 627,5 114,6 2 444,8 41,9 195,5 111,4  

Cвиленград 17 142,1 1 420,2 330,5 1 089,7 231,1 11 901,5 1 007,2 2 233,3 348,8  

Cимеонов-
град 6 401,8 895,9 192,6 703,3 120,0 4 459,1 320,7 408,1 198,0  

Cтамболово 4 730,1 1 440,8 572,6 868,2 130,8 2 763,1 56,6 215,1 123,7  

Tополовград 8 288,9 1 034,4 330,5 703,9 176,8 5 096,0 112,8 1 584,3 284,6  

Xарманли 14 797,8 1 691,2 462,1 1 229,1 183,1 10 765,6 382,1 1 371,1 404,7  

Xасково 60 970,5 3 965,1 778,1 3 187,0 334,5 46 806,8 2 179,9 5 418,7 2 265,5  
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служи-
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общин-
ска ад-
мини-

страция

1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

ОБЛАСТ 
ШУМЕН                    

Велики Пре-
слав 7 450,4 1 121,9 277,6 844,3 158,3 4 411,6 384,2 704,1 670,3  

Bенец 4 690,3 1 134,8 325,1 809,7 114,8 2 953,2 63,3 251,0 173,2  

Bърбица 6 806,8 1 215,1 381,7 833,4 149,3 5 068,6 128,6 133,8 111,4  

Kаолиново 8 205,5 1 447,2 381,7 1 065,5 155,6 6 209,2 129,2 152,9 111,4  

Kаспичан 6 066,2 865,2 215,6 649,6 158,8 3 725,5 141,7 927,5 247,5  

Hикола Kоз-
лево 5 692,5 936,3 265,8 670,5 149,4 4 228,3 82,2 86,0 210,3  

Hови пазар 15 496,6 1 346,5 322,3 1 024,2 178,9 10 125,2 501,8 3 034,9 309,3  

Cмядово 7 235,2 817,8 222,0 595,8 159,6 3 024,4 105,8 2 917,2 210,4  

Xитрино 3 333,4 1 268,3 467,6 800,7 124,7 1 567,4 31,7 143,3 198,0  

Шумен 68 371,7 3 665,3 548,9 3 116,4 330,4 46 033,3 6 223,3 8 254,1 3 865,3  

ОБЛАСТ
ЯМБОЛ                    

Болярово          5 815,4 857,3 370,9 486,4 175,3 1 615,0 42,6 2 952,0 173,2  

Eлхово 10 681,5 1 244,6 386,3 858,3 188,8 7 329,7 209,3 1 271,3 437,8  

Cтралджа 9 686,2 1 187,0 422,9 764,1 163,4 6 333,2 216,6 1 390,0 396,0  

„Tунджа“ 12 424,9 1 910,7 911,5 999,2 212,5 7 849,6 345,0 1 302,8 804,3  

Ямбол 51 686,5 2 716,1 63,9 2 652,2 277,1 38 147,0 2 858,1 5 827,9 1 860,3  

ВСИЧКО: 4 889 285,9 434 333,5 93 251,5 341 082,0 57 907,1 3 450 550,3 246 751,4 533 666,5 163 610,5 2 466,6

Чл. 53.  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 финанси-
те, и се публикуват на интернет страниците 
на общините.

Чл. 54. (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 раз-

ходи по чл. 51 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. 53.

(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 51 
се предоставя на общините до 20 януари в 
размер до 50 на сто. Останалата сума от суб-

сидията по чл. 51 се предоставя на общините 
ежемесечно до 5-о число на текущия месец на 
равни части за периода от април до декември.

(4) Средствата за зимно поддържане и сне-
гопочистване се предоставят на общините до 
20 януари в размер до 75 на сто. Останалата 
сума от субсидията по чл. 51 се предоставя 
на общините ежемесечно до 5-о число на 
текущия месец на равни части за периода от 
септември до декември.

(5) Общата субсидия за делегираните от 
държавата дейности се предоставя ежемесечно 
до 5-о число на текущия месец в размер една 
трета от тримесечното разпределение по ал. 1.

(6) При предоставянето на субсидията 
за делегираните от държавата дейности по 
ал. 1 и 5 след 1 април 2022 г. се изчислява 
разликата между полагащите се средства 
съгласно ал. 1 и 5 и чл. 51 и предоставените 
до 31 март 2022 г. средства. Когато разликата 
е положителна, средствата се предоставят на 
общините, а когато е отрицателна, същите се 
прихващат от подлежащите на предоставяне 
средства за същия вид трансфер.
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Чл. 55. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана 
в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти 
на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост по ме-
ханизъм, определен с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произ-
тичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета 
на общината въз основа на решение на общинския съвет.

Чл. 56. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици 
към 31 декември 2022 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, както следва:

№ 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 16 892,3

А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на об-
разованието и науката 16 664,3

5.1. Технически университет – София 860,3

5.2. Технически университет – Варна 60,0

5.3. Технически университет – Габрово 60,0

5.4. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 145,0

5.5. Университет по хранителни технологии – Пловдив 115,0

5.6. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 300,0

5.7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 300,0

5.8. Лесотехнически университет – София 300,0

5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 246,0

5.10. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 239,0

5.11. Университет за национално и световно стопанство – София 934,0

5.12. Икономически университет – Варна 100,0

5.13. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 205,0

5.14. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 4 500,0

5.15. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 400,0

5.16. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 230,0

5.17. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 730,0

5.18. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 80,0

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 
Диамандиев“ – Пловдив 35,0

5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Са-
рафов“ – София 58,0

5.23. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 350,0

5.24. Национална художествена академия – София 130,0

5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 42,0

5.26. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 65,0

5.27. Медицински университет – София 2 385,0
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№ Наименование
Сума 

(хил. лв.)

  1 2

5.28. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 1 500,0

5.29. Медицински университет – Пловдив 780,0

5.30. Медицински университет – Плевен 90,0

5.31. Тракийски университет – Стара Загора 400,0

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 228,0

5.34. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 18,0

5.35. Национален военен университет „Васил Левски“ 130,0

5.36. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 70,0

5.37. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 10,0

  Всичко: 31 712,3

(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, 
когато очакваният размер на задълженията 
към доставчиците на съответната бюджетна 
организация е по-малък от съответната сума 
по ал. 1.

(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3 
се включват всички задължения към достав-
чици, които подлежат на плащане и отчита-
не по съответните бюджети на бюджетните 
организации по ал. 1, с изключение на за-
дълженията по финансов лизинг, търговски 
лизинг и други форми на дълг, за доставки 
на активи, отчетени като бюджетни разходи.

Чл. 57. (1) В 10-дневен срок от обнародва-
нето на постановлението за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 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 бю-
джет са отговорни и контролират процеса 
по публикуване от второстепенните им раз-
поредители 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. 58. Утвърждава обща годишна квота за 
предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, 
ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно 
облагане в размер на 1 млрд. лв.

Чл. 59. Определя до 100 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.

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, за 2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март – 650 лв.;
2. от 1 април – 710 лв.
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 На-
ционалната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 
от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ 
е 380 лв. от 1 януари 2022 г.

Чл. 62. (1) Средномесечният доход по 
чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца 
за 2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март – 510 лв.;
2. от 1 април – 610 лв.
(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, 

т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 
2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март – 410 лв.;
2. от 1 април – 510 лв.
(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, 

т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 
2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март – от 410,01 лв. до 
510 лв. включително;
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2. от 1 април – от 510,01 лв. до 610 лв. 
включително.

(4) Размерът на месечните помощи за от-
глеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца от 1 януари до 31 
март 2022 г. за семействата със средномесечен 
доход на член от семейството за предходните 
12 месеца, по-нисък или равен на дохода по 
ал. 2, т. 1, 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 от-
глеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца от 1 април 2022 г. 
за семействата със средномесечен доход на 
член от семейството за предходните 12 месеца, 
по-нисък или равен на дохода по ал. 2, т. 2, 
е, както следва:

1. за семейство с едно дете – 50 лв.;
2. за семейство с две деца – 110 лв.;
3. за семейство с три деца – 165 лв.;
4. за семейство с четири деца – 175 лв., 

като за всяко следващо дете в семейството 
помощта за семейството расте с 20 лв.

(6) Размерът на месечните помощи за 
отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона 
за семейни помощи за деца за 2022 г. за се-
мействата със средномесечен доход на член 
от семейството за предходните 12 месеца 
съгласно ал. 3 е:

1. от 1 януари до 31 март 2022 г. – 80 на 
сто от размера на помощта, определен в ал. 4;

2. от 1 април 2022 г. – 80 на сто от размера 
на помощта, определен в ал. 5.

(7) 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:

1. от 1 януари до 31 март 2022 г. – в размера 
по ал. 4, т. 1;

2. от 1 април 2022 г. – в размера по ал. 5, т. 1.
(8) Размерът на месечната помощ за от-

глеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона 
за семейни помощи за деца е 75 лв.

(9) Размерът на еднократната помощ при 
бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца за 2022 г. е 150 лв.

(10) Размерът на еднократната помощ при 
раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от За-
кона за семейни помощи за деца за 2022 г. е, 
както следва:

1. за първо дете – 250 лв.;
2. за второ дете – 600 лв.;
3. за трето дете – 300 лв.;
4. за четвърто и всяко следващо дете – 

200 лв.

(11) Размерът на допълнителната едно-
кратна помощ за дете с установени трайни 
увреждания 50 и над 50 на сто до навърш-
ване на двегодишна възраст по чл. 6, ал. 6 
от Закона за семейни помощи за деца за 
2022 г. е 100 лв.

(12) Размерът на еднократната помощ 
при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от 
Закона за семейни помощи за деца се оп-
ределя и изплаща в размера по ал. 10, т. 1.

(13) 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 2022 г. е 200 лв.

(14) Размерът на еднократната помощ за 
отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от 
Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. 
е 1200 лв. за всяко дете.

(15) 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 2022 г. е 2880 лв.

(16) Размерът на месечната помощ за 
отглеждане на дете с трайно увреждане по 
чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 
за родители (осиновители), семейства на 
роднини или близки и доброволни приемни 
семейства, при които са настанени деца с 
трайни увреждания, за 2022 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на трай-
но 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.

(17) Размерът на месечната помощ за 
отглеждане на дете с трайно увреждане по 
чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 
за професионални приемни семейства, при 
които са настанени деца с трайни уврежда-
ния, за 2022 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто 
вид и степен на увреждане или степен на трай-
но 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.

(18) 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 2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март – 115 лв.;
2. от 1 април – 150 лв.
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(19) Размерът на еднократната помощ за 
ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от 
Закона за семейни помощи за деца за учебната 
2022 – 2023 година е 300 лв.

(20) Размерът на еднократната помощ за 
ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от 
Закона за семейни помощи за деца за учебната 
2022 – 2023 година е 300 лв.

(21) Размерът на обезщетенията по чл. 230, 
ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България 
за 2022 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 
2022 г. е 8 лв.

Чл. 65. Максималният размер на присъ-
дената издръжка, която се изплаща от дър-
жавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, 
за 2022 г. е 90 лв.

Чл. 66. Минималният размер на фискалния 
резерв към 31 декември 2022 г. е в размер на 
4,5 млрд. лв.

Чл. 67. Максималният размер на държавния 
дълг към края на 2022 г. не може да надви-
шава 35,5 млрд. лв.

Чл. 68. (1) Максималният размер на новия 
държавен дълг, който може да бъде поет през 
годината по реда на Закона за държавния 
дълг, е 7,3 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 
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, Платежен 
агент, Агент по замяната, Агент по прехвър-
лянето и Агент за изчисляване и Ситигруп 
Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството 
на Регистратор, Платежен агент и Агент по 
прехвърлянето относно Глобална средно-

срочна програма на Република България за 
издаване на облигации на стойност 8 000 
000 000 евро, и Акта за поемане на задъл-
жения от Република България в качеството 
на Емитент относно Глобална средносрочна 
програма на Република България за издаване 
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, 
подписани на 6 февруари 2015 г. (ратифици-
рани със закон – ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ, 
бр. 25 от 2015 г.), с максимален съвкупен но-
минален обем на облигациите, които могат 
да бъдат издадени по програмата, увеличен 
от 8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро 
в изпълнение на чл. 68, ал. 4 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 
2020 г., както и външен държавен дълг чрез 
заеми по инструменти на Европейския съюз 
и от международни финансови институции, 
включително за финансиране на проекти и 
програми.

(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.

(4) В рамките на ограничението по ал. 1 
Министерският съвет може да поема държавен 
дълг за финансиране на програми и инструмен-
ти за финансова стабилизация, включително 
за предоставяне на заемно финансиране на 
Единния фонд за преструктуриране в рамките 
на Единния механизъм за преструктуриране 
на кредитни институции и някои инвестици-
онни посредници.

(5) Максималният съвкупен номинален 
обем на облигациите, които могат да бъдат 
издадени в изпълнение на средносрочната 
програма за емитиране на дълг на междуна-
родните пазари по ал. 2 (лимит на програ-
мата), се увеличава от 10 000 000 000 евро 
на 12 000 000 000 евро, като министърът на 
финансите предприема действията, предвидени 
в договорите и акта по ал. 2.

Чл. 69. (1) За целите на касовото управление 
и плащанията на бюджетните организации 
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;
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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. по Закона за кредитиране на студенти 
и докторанти – в общ размер до 40 млн. лв.;

2. по нови заемни споразумения на Бъл-
гарската банка за развитие по Закона за Бъл-
гарската банка за развитие в размер до 700,0 
млн. лв. или тяхната валутна равностойност 
при спазване на законодателството в областта 
на държавните помощи;

3. като се сключи Споразумение за принос 
в програмата ИнвестЕС (InvestEU) съгласно 
чл. 10 от Регламент (ЕС) 2021/523 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 24 март 
2021 г. за създаване на програмата InvestEU 
и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 
(OB, L 107/30 от 26 март 2021 г.) в размер до 
левовата равностойност на 10 000 000 евро.

Чл. 71. Максималният размер на новите 
държавни гаранции, които могат да бъдат 
издадени по реда на чл. 70, е 759,6 млн. лв.

Чл. 72. (1) Държавните висши училища мо-
гат 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 общоприложими разпоредби 
за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд, Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство 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 
посредници, в изпълнение на финансов ин-
струмент, 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. 73. За 2022 г. приходите, разходите, 
включително за сметка на националното съ-
финансиране, както и елементите на финанси-
рането, свързани с държавните инвестиционни 
заеми и държавните инвестиционни заеми с 

краен бенефициент – търговско дружество, 
администрирани и управлявани от разпоре-
дители с бюджет по държавния бюджет, са 
планирани по централния бюджет. Общият 
лимит на разходите е в размер до 21  199,7 
хил. лв.

Чл. 74. (1) В случаите, когато на основание 
чл. 109 и 110 от Закона за публичните финан-
си се одобряват промени на показатели по 
отделните бюджетни програми по бюджетите 
на първостепенните разпоредители с бюджет, 
които прилагат програмен формат на бюджет, 
свързани с увеличение на администрирани-
те разходи, за които с постановлението за 
изпълнението на държавния бюджет на Ре-
публика България за 2022 г. не са утвърдени 
администрирани разходни параграфи, с акта 
за одобряване на промените се създават адми-
нистрирани 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 бю-
джет на Република България за 2022 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 за-
кон максимални размери на ангажиментите 
за разходи, които могат да бъдат поети през 
2022 г., и на максималните размери на новите 
задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2022 г., на първостепенните 
разпоредители с бюджет, част от държавния 
бюджет, след представянето по реда на чл. 167 
от Закона за публичните финанси на отчет-
ните данни, отнасящи се за техните годишни 
финансови отчети за 2021 г.

Чл. 76. (1) До извършването на структурните 
промени, произтичащи от приетата структура 
на Министерския съвет и от негови актове във 
връзка със структурни промени, структурите, 
които преминават към други разпоредители 
с бюджет, продължават да се финансират по 
досегашния ред чрез бюджетите на първос-
тепенните разпоредители с бюджет, в чиято 
структура са към 31 декември 2021 г.

(2) При извършване на структурните проме-
ни по ал. 1 може да се извършват компенсирани 
промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона 
за публичните финанси между бюджетите на 
съответните първостепенни разпоредители с 
бюджет по ал. 1.

(3) Първостепенните разпоредители с бю-
джет, чрез чиито бюджети продължават да 
се финансират съответните структури по реда 
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на ал. 1, осигуряват обособено отчитане на 
приходите, разходите и останалите операции 
за тези структури.

(4) За периода, през който структурите по 
ал. 1 се финансират по реда на ал. 1:

1. министърът на финансите определя до-
пълнителни лимити за плащания съгласно 
чл. 132, ал. 2 и чл. 154, ал. 13 от Закона за 
публичните финанси по бюджетите на пър-
востепенните разпоредители с бюджет, чрез 
които се извършва финансирането на съот-
ветната структура през този период, за сметка 
на лимита за плащания на първостепенните 
разпоредители с бюджет, в чийто бюджет е 
планирано финансирането на съответните 
структури;

2. въз основа на споразумение между 
съответните първостепенни разпоредители 
с бюджет се определя размерът на показате-
лите за поети ангажименти за разходи и нови 
задължения за разходи, отнасящи се за съот-
ветната структура по ал. 1, които временно 
да се отразяват за този период по бюджета на 
първостепенния разпоредител с бюджет, чрез 
който се извършва финансирането на съот-
ветната структура, над предвидените за този 
бюджет суми по тези показатели, за сметка 
на предвидените суми за тези показатели по 
бюджета на първостепенните разпоредители 
с бюджет, където е планирано финансиране-
то на съответните структури. При липса на 
споразумение размерите на тези показатели 
за този период може да се определят с акт 
на Министерския съвет.

Чл. 77. (1) Разходите за персонал, утвърдени 
по чл. 4 – 48, се извършват до определения раз-
мер с изключение на делегираните бюджети.

(2) Промени на разходите за персонал 
могат да се извършват само с акт на Минис-
терския съвет при структурни промени, в т.ч. 
при изплащане на обезщетения, свързани с 
прекратяване на трудови или служебни пра-
воотношения, за дейности, свързани с пре-
венция на разпространението на COVID-19, 
лечението на заразените лица или огранича-
ване на последствията от COVID-19, както и 
при компенсирани промени между бюджети.

(3) При намаляване числеността на персона-
ла, извън случаите на извеждане на дейности 
от бюджетно на друго финансиране и случа-
ите 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 увеличение на индивидуалните основни 
месечни заплати съобразно оценката на из-
пълнението, включително извън сроковете 
по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за 
държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от 
Кодекса на труда.

(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 първостепенните 
разпоредители с бюджет по държавния бюджет 
извършват съответните вътрешнокомпенсира-
ни 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 разходите 

за социално-битово и културно обслужване 
на персонала и за допълнителни плащания по 
чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипло-
матическата 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 
и по национални програми за развитие на 
държавните висши училища;

6. разходи за изпълнение на Националния 
план за действие по заетостта и за възнаграж-
дения на приемните семейства по Закона за 
закрила на детето;

7. проекти, финансирани със средства и 
инструменти 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 хуманитарна 
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 из-
ключение 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.

Чл. 78. Бюджетните организации, настанени 
в сгради – собственост на държавата или на 
общините, не заплащат наеми.

Чл. 79. (1) Определя сметките за средствата 
от Европейския съюз, за които през 2022 г. 
Министерският съвет ще утвърждава годишни 
разчети, както следва:

1. сметка за средствата от Европейския 
съюз на Националния фонд;
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2. сметка за средствата от Европейския 
съюз на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Актуализиране на разчетите по смет-
ката по ал. 1, т. 1 се извършва от Министер-
ския съвет по предложение на министъра 
на финансите при съществено влошаване на 
бюджетното є салдо.

(3) Актуализиране на разчетите по смет-
ката по ал. 1, т. 2 се извършва от Министер-
ския съвет по предложение на министъра 
на земеделието съгласувано с министъра на 
финансите след изтичане на третото триме-
сечие на бюджетната година при влошаване 
на бюджетното є салдо.

(4) Министърът на финансите може да из-
вършва компенсирани промени по утвърдените 
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 Европей-
ския съюз по ал. 1, както и останалите при-
ложими за тези сметки форми за финансиране 
съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните 
финанси се използват за финансиране на 
плащания, свързани с функциите и дейността 
на Националния фонд и на Държавен фонд 
„Земеделие“ – Разплащателната агенция, 
включително и за покриване на суми и/или 
тяхното възстановяване на европейските фон-
дове, произтичащи от недопустими разходи, 
финансови корекции, прихващания и възста-
новявания на суми, осигуряване на финан-
сирания чрез временни безлихвени заеми по 
чл. 104, ал. 1, т. 2 и чл. 142, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси, 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 въз-
становяване на неусвоени трансфери, в т.ч. и 
от минали години, по сметка на централния 
бюджет, при условие че при тази промяна не 
се възпрепятства своевременното финансиране 
и извършване на разплащания от съответната 
сметка или промяната на трансфера се ком-
пенсира за съответната сметка за средства 
от Европейския съюз с други приложими 
форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 
от Закона за публичните финанси.

Чл. 80. (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/Европейския социален фонд плюс, Ко-
хезионния фонд, Механизма за възстановяване 
и устойчивост, Инициативата за младежка 
заетост, Фонда за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица на Европейския 
съюз, Фонда за справедлив преход, програмите 

за трансгранично сътрудничество по външни 
граници на Европейския съюз, Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство, Норвежкия финансов механи-
зъм и втората Българо-швейцарска програма 
за сътрудничество се включва в трансфера 
по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния 
бюджет.

(2) Националното съфинансиране на сред-
ствата от помощта, предоставена на Република 
България от Европейския съюз по Европей-
ския фонд за гарантиране на земеделието, 
Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони, Европейския фонд за мор-
ско дело и рибарство и Европейския фонд за 
рибарство, се включва в трансфера по чл. 1, 
ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.5 от държавния бюджет.

Чл. 81. (1) Разходите на бюджетните орга-
низации, които са били направени за сметка 
на одобрените им бюджети след 1 февруари 
2020 г. до 31 декември 2021 г. във връзка с 
изпълняваните от тях инвестиции, включени в 
Националния план за възстановяване и устой-
чивост, се възстановяват по централния бю-
джет, при условие че са спазени разпоредбите 
на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. 
за създаване на Механизъм за възстановяване 
и устойчивост (OB, L 57/17 от 18 февруари 
2021 г.), съответстват на одобрения Национа-
лен план за възстановяване и устойчивост и 
на националното законодателство.

(2) Разходите на бюджетните организации, 
които са били направени през 2022 г. преди 
издаване на решението на Съвета за одобрява-
нето на Националния план за възстановяване 
и устойчивост, във връзка с изпълняваните от 
тях инвестиции, включени в плана, за сметка 
на одобрените им бюджети, се възстановяват 
на бюджетните организации, при условие че 
са спазени разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2021/241 на Европейския парламент и на Съ-
вета от 12 февруари 2021 г. за създаване на 
Механизъм за възстановяване и устойчивост, 
съответстват на одобрения Национален план 
за възстановяване и устойчивост и национал-
ното законодателство.

(3) Средствата по ал. 1 и 2 се възстановяват 
чрез сметката за средства от Европейския 
съюз на Национален фонд през 2022 г. след 
издаване на решението на Съвета за одобрява-
нето на Националния план за възстановяване 
и устойчивост.

Чл. 82. До издаване на решение на Съве-
та за одобряването на Националния план за 
възстановяване и устойчивост министрите, 
отговорни за изпълнението на инвестици-
ите, могат да издават необходимите актове, 
свързани с подготовката и откриването на 
процедури за подбор на проекти и с извърш-
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ването на оценки на проектни предложения 
при спазване на приложимия нормативен и 
административен ред.

Чл. 83. До издаване на решение на Съ-
вета за одобряването на Националния план 
за възстановяване и устойчивост, въз основа 
на акт на Министерския съвет по предложе-
ние на министъра, отговорен за изпълнение 
на съответната инвестиция, от сметката за 
средства от Европейския съюз на Национален 
фонд може да се предостави авансово финан-
сиране за плащания през 2022 г., включително 
и за сметка на наличностите от трансфери 
от минали години, акумулирани по сметка 
на Национален фонд в Българската народна 
банка.

Чл. 84. (1) За уреждане на взаимоотношени-
ята, свързани с наложени финансови корекции 
по оперативни програми и с предоставени 
безлихвени заеми от централния бюджет, 
министърът на финансите, по предложение 
на органите, отговорни за финансовото уп-
равление 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 съот-
ветно и за средствата от други международни 
програми и договори, за които се прилага 
режимът на сметките за средства от Евро-
пейския съюз.

(3) Размерът на наложените финансови 
корекции на общини – бенефициенти по про-
грами, съфинансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за рибарство, се намалява с 
80 на сто еднократно, чрез сключване на три-
странно споразумение между управляващия 
орган на оперативната програма, министъра 
на финансите и кмета на съответната община.

Чл. 85. (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. 86. (1) Държавен фонд „Земеделие“ из-
вършва плащания за финансиране на разходи 
за данък върху добавената стойност на общи-
ни по одобрени за подпомагане проекти по 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. и по Програмата за мор-
ско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. 
въз основа на подадено от бенефициентите 
искане за плащане съгласно реда и условията 
за това, определени от изпълнителния дирек-
тор 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 извършеното 
плащане в случаите на междинно или окон-
чателно искане. При неизпълнение на задъл-
жението по изречение първо общините дължат 
възстановяване на Държавен фонд „Земеделие“ 
на изплатените финансови средства 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 до-
бавената стойност по сключени договори със 
съответния доставчик на услуга, стока или 
строителство по одобрения проект с временно 
свободните средства по бюджета на общината, 
ползваният бюджетен 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. 85.

(4) В случаите, когато изплатена по одобре-
ния проект безвъзмездна финансова помощ 
подлежи на възстановяване, общината въз-
становява на Държавен фонд „Земеделие“ и 
предоставените по ал. 1 финансови средства в 
размер, съответстващ на размера на подлежа-
щата 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-осигурителния 
процесуален кодекс. Вземанията по ал. 4 се 
установяват от Държавен фонд „Земеделие“, 
а за Програмата за морско дело и рибарство 
за периода 2014 – 2020 г. – от управляващия 
орган, с акта, с който по основание и размер 
се определя размерът на подлежащата на 
възстановяване финансова помощ по проекта.
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Чл. 87. Условията, редът и критериите за 
предоставяне на допълнителни трансфери 
от централния бюджет по бюджетите на об-
щините за капиталови разходи и разходи за 
текущи ремонти на обекти на техническата 
и социалната инфраструктура се определят с 
акт на Министерския съвет по предложение 
на министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството и на министъра на финансите.

Чл. 88. Неусвоените средства към 31 де-
кември 2021 г. по бюджетите на общините 
от трансфери за компенсиране на разходите 
в изпълнение на чл. 283, ал. 12 от Закона за 
предучилищното и училищното образование 
могат да се разходват през 2022 г. за същата 
цел, като при остатък той се възстановява 
в държавния бюджет в срок до 20 декември 
2022 г.

Чл. 89. Одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.  допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините могат да се раз-
ходват през 2022 г. за същата цел, като при 
остатък той се възстановява в държавния 
бюджет в срок до 20 декември 2022 г.

Чл. 90. (1) Годишният размер на плащани-
ята за 2022 г. за всяка община по дългосрочни 
договори с гарантиран резултат (ЕСКО дого-
вори) и по заеми, предоставени им от финан-
сови 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 определяне на съотношението и 
при прилагане на ограничението по чл. 32, 
ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(2) Алинея 1 не се прилага при установени от 
контролен орган нарушения при сключването 
на ЕСКО договорите и/или при установяване 
на негативно въздействие на тези договори 
върху параметрите на разходите на общините.

(3) Плащанията през 2022 г. по главницата 
на съществуващ дълг със средства от нов дълг 
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 2022 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 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за 
публичните финанси и без плащанията по 

ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надви-
шава 18 на сто от средногодишния 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. 91. 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 периода 
2019 – 2022 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. 92. Кметовете на общините задъл-
жително поддържат постоянен интернет и 
комуникационна свързаност на общинските 
администрации за нуждите на компонентите 
на електронното управление съобразно мини-
мални изисквания за качество, публикувани 
на интернет страницата на Министерството 
на електронното управление.

Чл. 93. За унифициране на счетоводните 
процеси във всички общини кметовете задъл-
жително въвеждат Интегрирана финансово-
информационна система за общините съгласно 
одобрения от министъра на финансите план 
за нейното внедряване. Кметовете на общини, 
включени в плана за 2022 г., оказват съдействие 
на изпълнителя на проекта за въвеждането 
на системата.

Чл. 94. (1) Размерът на средствата за пред-
ставителни разходи за кметовете в общините 
не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия 
годишен размер на разходите за издръжка за 
дейност „Общинска администрация“.

(2) Размерът на средствата за представител-
ни 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. 95. (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 2021 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, като кметът на общината 
извършва оценка за наличие на условията по 
ал. 1 в срок до 30 април 2022 г.

Чл. 96. (1) Кметът на община, за която сро-
кът на процедурата за финансово оздравяване 
е изтекъл през 2019 г. или 2020 г. и отпусна-
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тият 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 становището на 
министъра на финансите.

(2) За община, за която срокът на проце-
дурата за финансово оздравяване е изтекъл 
през 2019 г. или 2020 г., отпуснатият по реда 
на  чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси заем не е възстановен към края на 
2021 г. и при оценката по чл. 130д, ал. 1 от 
Закона за публичните финанси се установи 
наличие на три или повече от условията по 
чл. 130а, ал. 1 от същия закон, планът за фи-
нансово оздравяване освен съдържанието по 
чл. 130е, ал. 1 – 3 от Закона за публичните 
финанси:

1. включва мерки за оптимизиране на 
разходите за възнаграждения в дейност „Об-
щински съвети“;

2. не предвижда ползването на временен 
безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона 
за публичните финанси.

Чл. 97. 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. 98. (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 устава 
по-голяма част, при приключване на финан-
совата 2021 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 2021 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. 99. (1) Държавните и общинските пред-
приятия и едноличните търговски дружества 
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 об-
щинския 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 общинско 
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 процесуален 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 процесу-
ален кодекс.

Чл. 100. (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 неправо-
мерно 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 сред-
ствата за субсидии, компенсации и капиталови 
трансфери за възложени от държавата дейности 
и услуги на нефинансовите предприятия се 
предоставят от държавния бюджет чрез бю-
джетите на общините.

Чл. 101. (1) Средствата за юридическите 
лица с нестопанска цел по бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет се 
предоставят за:

1. дейности с неикономически характер;
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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. 102. Първостепенните разпоредители 
с бюджет по държавния бюджет предвиждат 
в рамките на утвърдените с този закон капи-
талови разходи по бюджетите им за 2022 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 2021 г.

Чл. 103. (1) При прилагане през 2022 г. 
на чл. 156 от Закона за публичните финанси 
министърът на финансите може да включи 
съответните лица в схемата за централизира-
но разплащане по чл. 159 – 161 от 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.

(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) При прилагане на подход на превежда-
не на дължимите от лицата по ал. 1 суми по 
сметка на съответния първостепенен разпо-
редител с бюджет те се превеждат месечно, 
до 25-о число на месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят.

(4) Наличните на датата на включване в 
схемата за централизирано разплащане по 
Закона за публичните финанси задължения 
на лицата по ал. 1 за осигурителни вноски 
и данъци върху доходите на физически лица, 
попадащи в схемата, се декларират и превеж-
дат по сметки на Националната агенция за 
приходите по досегашния ред.

(5) Алинеи 2 – 4 се прилагат и за вклю-
чените към 31 декември 2021 г. в схемата за 
централизирано разплащане по чл. 159 – 161 
от Закона за публичните финанси лица по 
чл. 156 от Закона за публичните финанси.

(6) Министърът на финансите дава указания 
по прилагането на ал. 1 – 5.

Чл. 104. (1) Разходите за обслужването от 
банките на операциите на бюджетните орга-
низации по събирането на приходи и други 
постъпления чрез картови плащания по чл. 4, 
ал. 1 от Закона за ограничаване на плаща-
нията в брой се изплащат чрез съответните 
бюджети за сметка на централния бюджет, 
като се прилагат цените от съответните тариф-
ни позиции, определени в договорите между 
Министерството на финансите и банките по 
чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси.

(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на 
централния бюджет чрез извършване на 
съответните промени по реда на Закона за 
публичните финанси, както следва:

1. на първостепенните разпоредители с бю-
джет по държавния бюджет – чрез одобряване 
на допълнителни разходи по бюджетите им 
за сметка на бюджетното взаимоотношение 
с централния бюджет;

2. на общините – чрез допълнителни транс-
фери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона 
за публичните финанси;

3. на социалноосигурителните фондо-
ве – чрез допълнителен трансфер от централ-
ния бюджет, като за Националния осигурите-
лен институт възстановяването на разходите 
може да е за сметка на частта от предвидения 
трансфер от централния бюджет за покриване 
на недостига от средства, в случай на неус-
воени суми от него;

4. на държавните висши училища, Бъл-
гарската академия на науките и бюджетните 
организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за 
публичните финанси – чрез одобряване на 
допълнителен трансфер от бюджета на съответ-
ния първостепенен разпоредител с бюджет по 
държавния бюджет за сметка на бюджетното 
му взаимоотношение с централния бюджет;

5. на останалите разпоредители с бюджет 
по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси – чрез допълнителен трансфер от 
централния бюджет или от съответния фи-
нансиращ бюджет за сметка на бюджетното 
му взаимоотношение с централния бюджет.

(3) При плащането в края на годината на 
дължимите разходи в случай на недостиг, 
първостепенните разпоредители с бюджет по 
държавния бюджет могат да ги извършат за 
сметка на икономии в съответните бюджети 
в частта на разходите и предоставените транс-
фери, а разпоредителите с бюджет по чл. 13, 
ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси – за 
сметка на икономии в разходите, финансирани 
чрез трансфери от държавния бюджет.

(4) Заплащането през 2022 г. на разхо-
дите за извършеното до 31 декември 2020 г. 
обслужване от банките на операциите на 
бюджетните организации по събирането на 
приходи и други постъпления чрез картови 
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плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за огра-
ничаване на плащанията в брой е за сметка 
на средствата по ал. 2.

(5) Заплащането на разходите за банково 
обслужване по останалите тарифни позиции 
от договорите между Министерството на 
финансите и банките по чл. 154, ал. 9 от 
Закона за публичните финанси се извършва 
по досегашния ред от централния бюджет.

(6) Министърът на финансите дава указания 
по прилагането на ал. 1 – 5.

Чл. 105. При създаване през 2022 г. на 
бюджетна 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. 106. Министерският съвет може да одо-
брява допълнителни разходи/трансфери и/или 
увеличение на показателите по чл. 86, ал. 2, 
т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за 
бюджетите на първостепенните разпоредители 
с бюджет, както и за бюджетните организации 
по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните 
финанси, за сметка на икономии на разходи 
и/или трансфери по бюджетите на други пър-
востепенни разпоредители с бюджет по дър-
жавния бюджет за финансиране на дейности, 
свързани с превенция на разпространението на 
COVID-19, лечението на заразените лица или 
ограничаване на последствията от COVID-19.

Чл. 107. (1) Данъчно задължените лица 
заплащат годишния данък върху таксиметров 
превоз на пътници за 2022 г., определен в съот-
ветната наредба на общинския съвет, намален 
с разликата между размера на определения 
от общинския съвет годишен данък върху 
таксиметров превоз на пътници за 2021 г. и 
минималния годишен размер на данъка по 
чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси 
от 300 лв., но не по-малко от 300 лв. Издаде-
ното разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона 
за автомобилните превози се получава след 
заплащането на данъка.

(2) Общините получават компенсация от 
държавния бюджет за намалението в прихо-
дите от данък върху таксиметров превоз на 
пътници в размер, определен въз основа на 
броя на автомобилите, за които е издадено 
разрешение за извършване на таксиметров 
превоз на пътници през 2022 г., умножен 
по разликата между размера на годишния 
данък върху таксиметров превоз на пътници 
за 2021 г., определен в съответната наредба 
на общинския съвет, и минималния годишен 
размер на данъка по чл. 61ф от Закона за 
местните данъци и такси от 300 лв., като се 
отчита чл. 61ч от същия закон.

(3) Общините обявяват на интернет стра-
ниците си годишния размер на дължимия 
от данъчно задължените лица данък върху 
таксиметров превоз на пътници за 2022 г. 
съгласно ал. 1.

(4) Средствата по ал. 2 се осигуряват от 
Министерския съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от 
Закона за публичните финанси по предложение 
на министъра на транспорта и съобщенията.

(5) Надвнесените от данъчно задължените 
лица суми за данъка върху таксиметров превоз 
на пътници за 2022 г. подлежат на прихващане 
или възстановяване от общините по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 108. (1) Националният институт по 
метеорология и хидрология (НИМХ) прилага 
делегиран бюджет, като генералният директор 
е второстепенен 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 персо-

нала 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 плащанията 
по бюджета на НИМХ се включва в бюджета 
му за следващата година.

Чл. 109. (1) Министерският съвет внася в 
Народното събрание доклад за касовото из-
пълнение на държавния бюджет, включително 
на централния бюджет, както и на основните 
показатели на консолидираната фискална 
програма за всяко тримесечие за 2022 г., в т. 
ч. и за разходите по чл. 110.

(2) Първостепенните разпоредители с бю-
джет, които прилагат програмен формат на 
бюджет, представят в Народното събрание 
отчет за изпълнението на програмните бю-
джети на всяко тримесечие за 2022 г.

(3) Докладът и отчетите се внасят в На-
родното събрание в срок до 45 дни от края 
на съответния отчетен период.

Чл. 110.  Министерският съвет може да 
одобрява допълнителни разходи/трансфери 
и/или увеличение на показателите по чл. 86, 
ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси 
за бюджетите на първостепенните разпоре-
дители с бюджет за сметка на икономии на 
разходи и/или трансфери по бюджетите на 
други първостепенни разпоредители с бюджет 
по държавния бюджет и икономии на разходи 
по чл. 1, ал. 5 за финансиране на дейности по 
оказване на незабавна хуманитарна помощ на 
живеещите в Украйна български граждани 
и българи с украинско гражданство, вклю-
чително при необходимост от евакуация, 
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за предоставяне на хуманитарна помощ за 
Украйна, както и за извършване на разходи 
за справяне с последствията от военните 
действия срещу Украйна.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Размерът на общата годишна кво-

та, определен съгласно чл. 1, т. 1 от Закона 
за прилагане на разпоредби на Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г., Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 г. и Закона 
за бюджета на Националната здравноосигу-
рителна каса за 2021 г., е включен в общата 
годишна квота за 2022 г., утвърдена с чл. 58.

(2) Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от 
Закона за корпоративното подоходно облагане, 
издадени в рамките на квотата по чл. 58, могат 
да се използват и за заплащане на ползвани 
за битови нужди, електрическа и топлинна 
енергия, природен газ и вода, на дейности, 
осъществявани от културни организации по 
Закона за закрила и развитие на културата и 
на показ на филми съгласно Закона за фил-
мовата индустрия.

(3) За целите на ал. 2 операторите сключ-
ват договори с доставчици, които са лица, 
осъществяващи дейност по предоставяне на 
електрическа и топлинна енергия, природен 
газ и вода за битови нужди, културни орга-
низации по Закона за закрила и развитие на 
културата, и лица, осъществяващи показ на 
филми съгласно Закона за филмовата индус-
трия.

(4) За целите на ал. 2 се прилагат съответ-
но правилата на Закона за корпоративното 
подоходно облагане по отношение на вауче-
рите за храна и наредбата по чл. 209, ал. 6 
от същия закон.

(5) Операторите предоставят на работо-
дателите и ползвателите списъци с обекти, 
които приемат отпечатаните от съответния 
оператор ваучери за заплащане на ползвани 
за битови нужди електрическа и топлинна 
енергия, природен газ и вода, на дейности, 
осъществявани от културни организации по 
Закона за закрила и развитие на културата и 
на показ на филми съгласно Закона за фил-
мовата индустрия.

(6) Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от 
Закона за корпоративното подоходно облагане, 
издадени по индивидуални квоти, които са 
предоставени през 2022 г. до обнародването 
на този закон в „Държавен вестник“, могат 
да се използват и за заплащане на ползвани 
за битови нужди електрическа и топлинна 
енергия, природен газ и вода, на дейности, 
осъществявани от културни организации по 
Закона за закрила и развитие на културата и 
на показ на филми съгласно Закона за фил-
мовата индустрия.

(7) Не се облагат с данък върху разходите 
социалните разходи за 2022 г. по чл. 204, ал. 1, 
т. 2, буква „б“ от Закона за корпоративното 
подоходно облагане в размер до 200 лв. ме-
сечно, предоставени под формата на ваучери 
за храна на всяко наето лице при условията 
на чл. 209, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за корпо-
ративното подоходно облагане.

(8) Данъчната основа за определяне на 
данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, 
т. 2, буква „б“ от Закона за корпоративното 
подоходно облагане за 2022 г. е сумата от 
данъчните основи за месеците на 2022 г., 
определени по реда на т. 1 и 2:

1. данъчната основа за определяне на да-
нъка върху разходите за календарния месец 
е превишението на тези разходи над 200 лв.,          
в т. ч. размера на вече предоставени ваучери 
за храна, за всеки от месеците, за които се 
отнасят за всяко наето лице;

2. когато не са изпълнени условията за 
освобождаване от данък по чл. 209 от Закона 
за корпоративното подоходно облагане, данъч-
ната основа за определяне на данъка върху 
разходите е целият размер на начислените 
разходи за календарния месец.

§ 2. (1) При ползване на данъчното облек-
чение за деца по чл. 22в от Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица за 2022 г. 
сумата, която се приспада от годишните да-
нъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:

1. едно ненавършило пълнолетие дете – в 
размер на 4500 лв.;

2. две ненавършили пълнолетие деца – в 
размер на 9000 лв.;

3. три и повече ненавършили пълнолетие 
деца – в размер на 13 500 лв.

(2) При ползване на данъчното облекчение 
за деца с увреждания по чл. 22г от Закона 
за данъците върху доходите на физическите 
лица за 2022 г. сумата, с която се намаляват 
годишните данъчни основи по чл. 17 от същия 
закон, е в размер на 9000 лв.

(3) За 2022 г. годишната данъчна основа 
по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица се намалява 
със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 3 от същия 
закон, както и с разликата:

1. между допустимия размер за 2022 г. на 
данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден 
в ал. 1, и размера на ползваното данъчно 
облекчение от сумата от годишните данъчни 
основи за същата година;

2. между 9000 лв. и размера на ползвано-
то данъчно облекчение по чл. 22г от същия 
закон за 2022 г.

§ 3. От 1 до 30 април 2022 г. всички месечни 
помощи по чл. 7 от Закона за семейни помо-
щи за деца, отпуснати преди 31 март 2022 г., 
се изменят служебно от дирекции „Социално 
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подпомагане“, като размерите на отпуснатите 
помощи се определят в съответствие с чл. 62, 
ал. 5 и ал. 7, т. 2.

§ 4. От 1 до 30 април 2022 г. всички ме-
сечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни 
помощи за деца, отпуснати преди 31 март 
2022 г., за семействата със средномесечен 
доход на член от семейството за предходните 
12 месеца съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г., се изменят служебно от дирекции 
„Социално подпомагане“, като размерите на 
отпуснатите помощи се определят в съответ-
ствие с чл. 62, ал. 5.

§ 5. От 1 до 30 април 2022 г. всички месечни 
помощи по чл. 8е от Закона за семейни помо-
щи за деца, отпуснати преди 31 март 2022 г., 
се изменят служебно от дирекции „Социално 
подпомагане“, като размерите на отпуснатите 
помощи се определят в съответствие с чл. 62, 
ал. 18, т. 2.

§ 6. От 1 април 2022 г. до 31 декември 
2022 г. не се заплаща такса за ползване на 
финансираната от държавния бюджет социална 
услуга асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 
от Закона за социалните услуги.

§ 7. Формулите за 2022 г. по чл. 282, ал. 6 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование се утвърждават в срок до 31 март 
2022 г.

§ 8. Министърът на културата в срок до 
30 юни 2022 г. да внесе в Министерския съвет 
проект на закон за изменение и допълнение на 
Закона за радиото и телевизията за привеждане 
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 пра-
вилата за държавните помощи.

§ 9. (1) Средствата по чл. 1, ал. 5, т. 4.2. 
за допълнителни възнаграждения за служи-
тели на Агенцията за социално подпомагане, 
Агенцията по заетостта и Изпълнителната 
агенция „Главна инспекция по труда“ във 
връзка с работа в рискови условия и положен 
извънреден труд по овладяването на панде-
мията COVID-19 се разпределят със заповед 
на министъра на труда и социалната политика.

(2) Ограниченията по чл. 67, ал. 9 и 10 от 
Закона за държавния служител и чл. 107а, 
ал. 15 и 16 от Кодекса на труда не се при-
лагат при изплащане на средствата по чл. 1, 
ал. 5, т. 4.2.

§ 10. В Закона за висшето образование (обн., 
ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., 
бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 
от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., 
бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., 
бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 
от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 
2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 

56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., 
бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 
2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 
от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г., бр. 17, 30, 86 
и 98 от 2018 г. и бр. 17 от 2020 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 91, ал. 4, т. 2 думите „чл. 95, ал. 7, 
т. 8“ се заменят с „чл. 95, ал. 7, т. 7 и 8“.

2. В чл. 95:
а) в ал. 11 накрая се добавя „или в случа-

ите по ал. 7, т. 7“;
б) в ал. 12 накрая се добавя „и не са осво-

бодени в случаите по ал. 7, т. 7“.
§ 11. В Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестов-
ни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г., изм., 
бр. 62 и 94 от 1992 г., бр. 9 и 90 от 1993 г., 
бр. 16 от 1996 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 33 от 
1998 г., бр. 9 и 34 от 2000 г., бр. 31 от 2003 г., 
бр. 30 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 44 от 
2009 г.; Решение № 10 на Конституционния 
съд от 2009 г. – бр. 97 от 2009 г.; изм., бр. 99 
от 2009 г. и бр. 104 от 2013 г.) глава втора 
„Национален компенсационен жилищен фонд“ 
с чл. 5 – 9 се отменя.

§ 12. (1) Закрива се Националният компен-
сационен жилищен фонд при Министерския 
съвет.

(2) Пълномощията на Управителния съвет 
на фонда по т. 1 се прекратяват от деня на об-
народването на закона в „Държавен вестник“.

(3) В двумесечен срок от деня на обна-
родване на закона в „Държавен вестник“ 
Министерският съвет създава ликвидационна 
комисия и определя нейните функции. Пра-
воотношенията със служителите на фонда се 
уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 
от Кодекса на труда, като председателят на 
ликвидационната комисия упражнява правата 
на работодател. Министър-председателят осво-
бождава изпълнителния директор на закрития 
фонд. Разходите по ликвидацията, включител-
но за възнагражденията и обезщетенията по 
Кодекса на труда, са за сметка на средствата 
по утвърдения бюджет на Националния ком-
пенсационен жилищен фонд за 2022 г.

(4) Архивът на закрития фонд се предава 
съгласно Закона за Националния архивен фонд.

(5) Местните комисии по чл. 8, ал. 2 от 
Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове се 
закриват от деня на обнародването на закона 
в „Държавен вестник“.

(6) Сметките на закрития фонд и на мест-
ните комисии се закриват в срокове и по ред, 
определени от министъра на финансите. След 
закриването на сметките дължими в полза 
на фонда суми се внасят по бюджета на Ми-
нистерството на финансите.

(7) С щатните бройки, включени в общата 
численост на персонала на закрития фонд, Ми-
нистерският съвет, по предложение на минис-
търа на финансите, извършва компенсирани 
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промени в числеността на Министерството 
на финансите и на администрациите, чиито 
ръководители са второстепенни разпоредители 
с бюджет по бюджета на Министерството на 
финансите.

§ 13. В Закона за изменение и допълнение 
на Данъчно-осигурителния процесуален ко-
декс (обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 104 
и 109 от 2013 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 98 от 
2018 г.) в § 9 от преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните изменения и 
допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Срокът по ал. 1 се удължава до 31 де-

кември 2025 г. при съответното удължаване 
на срока по чл. 199а от Директива 2006/112/
ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно 
общата система на данъка върху добавената 
стойност (OB, L 347/1 от 11 декември 2006 г.).

§ 14. В Закона за вероизповеданията (обн., 
ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г., 
бр. 59 от  2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 от 
2013 г., бр. 61 от  2015 г., бр. 79  от 2015 г., 
бр. 108 от 2018 г., бр. 29 от 2019 г.,  бр. 34 от 
2019 г. и бр. 28  от 2020 г.) в чл. 28, ал. 9  ду-
мите „на четири части: до 30 април, 30 юни, 
30 септември и 20 декември“ се заменят с „по 
тяхно предложение – на четири части: до 30 
април, 30 юни, 30 септември и 20 декември, 
или ежемесечно“.

§ 15. 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., бр. 47 и 100 
от 2019 г. и бр. 26, 44 и 52 от 2020 г.) в чл. 8, 
ал. 2 се създава изречение второ: „По пред-
ложение на министъра на културата ежегодно 
в държавния бюджет се предвиждат средства 
за допълнително целево подпомагане на 
общински културни институти, на които са 
предоставени за ползване културни ценнос-
ти по смисъла на чл. 50, ал. 1 от Закона за 
културното наследство, или са ангажирани с 
опазването или популяризирането на такива 
културни ценности, въз основа на стандарт 
за делегирана от държавата дейност.“

§ 16. Ограничението на чл. 98, ал. 1 от 
Закона за публичните финанси не се прилага 
за извършените от 1 януари до 31 март 2022 г. 
от общините разходи за вода, горива, енергия, 
хранителни продукти и персонал, както и за 
сметка на трансферите по чл. 52, ал. 1, буква 
„г“ и ал. 2.

§ 17. Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9.  се 
предоставят на държавните висши училища 
като субсидия за издръжка на обучението, над 

формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за 
висшето образование, след привеждането на 
критериите и показателите в правилниците 
им за атестиране на академичния състав в 
съответствие с методика, определена с акт 
на Министерския съвет, и се разпределят въз 
основа на получената комплексна оценка за 
качеството на обучението и съответствието 
му с потребностите на пазара на труда, по 
професионални направления за всяко висше 
училище. В срок до 30 април 2022 г. Минис-
терският съвет по предложение на министъра 
на образованието и науката приема критериите 
и показателите по изречение първо.

§ 18. В Закона за прилагане на разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Републи-
ка България за 2021 г., Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 
2021 г. и Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 8 
от 2022 г.) чл. 1 се отменя.

§ 19. Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 3.5. се 
предоставят по ред и условия, определени с 
акт на Министерския съвет по предложение на 
министъра на здравеопазването и министъра 
на образованието и науката.

§ 20. В Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за хората с увреждания (обн., 
ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 8 от 2022 г.) 
в преходните и заключителните разпоредби 
се правят следните изменения:

1. В § 21 думите „31 март“ се заменят с 
„30 юни“.

2. В § 22:
а) в ал. 1 думите „31 март“ се заменят с 

„30 юни“;
б) в ал. 2 думите „31 март“ се заменят с 

„30 юни“;
в) в ал. 3 в изречение първо думите „31 

март“ се заменят с „30 юни“.
3. В § 23 думите „31 март“ се заменят с 

„30 юни“.
4. В § 24 думите „31 март“ се заменят с 

„30 юни“.
5. В § 26 думите „1 април“ се заменят с 

„1 юли“.
§ 21. Изпълнението на закона се възлага 

на Министерския съвет.
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 

2022 г. с изключение на:
1. параграфи 6 и 20, които влизат в сила 

от 1 април 2022 г.;
2. параграф 10, който влиза в сила от учеб-

ната 2022 – 2023 година;
3. параграфи 11, 12, 14, 15, 17, 18 и 19, които 

влизат в сила от деня на обнародването на 
закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 47-ото Народно събра-
ние на 25 февруари 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев
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Приложение
към чл. 51

Механизъм за определяне на основните 
бюджетни взаимоотношения между централ-
ния бюджет и бюджетите на общините под 

формата на субсидии за 2022 г.
Основните бюджетни взаимоотношения 

между централния бюджет и бюджетите на 
общините за 2022 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 2022 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 делегира-
ните от държавата дейности, определени по 
стандарти.

С2 е размерът на общата изравнителна 
субсидия от централния бюджет за конкрет-
ната община.

Право да получават обща изравнителна 
субсидия през 2022 г. имат общините, чиито 
постоянни данъчни постъпления към 31 де-
кември 2020 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 об-
щините с достъп за 2022 г. се изчислява по 
следната формула:

С2 = A1 + A2 + А3 + А4 + А5
А1 е първата част от размера на общата 

изравнителна субсидия от централния бюджет 
за конкретната община. Право да получават 
тази част от субсидията имат общините с 
посочения достъп в зависимост от постоян-
ните данъчни постъпления на един жител, 
като изравняването 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 2020 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 декември 2020 г. (105,91 лв./жител).

Нх1 е населението на съответната община 
по данни на Националния статистически ин-
ститут (НСИ) към 31 декември 2020 г.

А2 е втората част от размера на общата 
изравнителна субсидия от централния бюджет 
за конкретната община с достъп.

Разпределението на сумата от компонента 
А2 по общини е на база делът 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 опреде-

ля в зависимост от структурата на разходите 
за местни дейности (по последни отчетни 
годишни данни за 2020 г.) по следния начин:
q  Брой деца до 5 г. – 6,0% (дял на разходите за 

местни дейности 311, 312, 431 от ЕБК в общите 
разходи за местни дейности)

q  Брой деца от 6 – 14 г. – 1,0% (дял на остана-
лите разходи за местни дейности във функция 
Образование от ЕБК в общите разходи за 
местни дейности)

q  Брой възрастни на и над 65 г. – 5,0% (дял на 
разходите за местни дейности във функция V. 
Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

q  Територия – 24,0% (дял на разходите за мест-
ни 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)

q  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)

q  Население – 52,0% (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 на-
туралните показатели от общата сума на показателя 
за страната, като всеки дял се умножава с теглото за 
показателя (%). Сумата от така получените дялове 
формира съответния дял разходни потребности на 
конкретната община.

РПi = (Дi/∑Дi)*6,0% + (Уi/∑Уi)*1,0% 
+ (Вi/∑Вi)*5,0% + (Тi/∑Тi)*24 ,0% + 
(ДОПi/∑ДОПi)*12,0% + (Нi/∑Нi)*52,0%, 
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=0,7878 само за общините с достъп.
Разпределението на общата сума от А2 по 

общини е на база относителния дял на раз-
ходните потребности на всяка от общините 
с достъп към общата сума на разходните по-
требности за общините с достъп РПi/∑ РПi.
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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 към 31 
декември 2020 г., а за дължината на общин-20 г., а за дължината на общин- г., а за дължината на общин-
ските пътища – по данни на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
към октомври 2021 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 субсиди-
ята имат общините с достъп, чийто дял на 
приходите спрямо общите постъпления (по 
последни отчетни годишни данни за 2020 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 декем-
ври 2020 г. за конкретната община с достъп.

ОПх1 е размерът на общите постъпления към 
31 декември 2020 г. за конкретната община с 
достъп, който се формира като сума от раз-
мера 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 субсиди-
ята е на база относителния дял на разликата 
между 25% и полученото съотношение на 
приходи към общи постъпления за конкрет-
ната община с достъп.

А4 е допълнителен компонент на общата из-
равнителна субсидия от централния бюджет за 
конкретната община, който осигурява размера 
на общата изравнителна субсидия, определен 
в Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. (ЗДБРБ за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 
2021 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 2021 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.

Средствата за трансфера се разпределят 
при следните съотношения: 85% по показател 
дължина на общинските пътища с отчитане 
на географско и височинно разположение (на 
базата на параметри за дължина на общински 
пътища в планински райони, в равнинни ра-
йони и в райони, характерни със снегонавява-
ния 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 показа-
тел 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 
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РЕШЕНИЕ
за работата на Народното събрание през 

март 2022 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и 
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Народното събрание 

Р Е Ш И :
I. Народното събрание не провежда пле-

нарно заседание на 4 март 2022 г.
II. Народното събрание да проведе извън-

редно пленарно заседание на 8 март 2022 г. 
(вторник) от 9,00 ч. до 14,00 ч. при следния 
дневен ред:

1. Парламентарен контрол по чл. 104 от 
Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание.

2. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание.

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 2 март 2022 г. и е подпечатано 
с официал ния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Никола Минчев

1549

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 3 
от 24 февруари 2022 г.

по конституционно дело № 16 от 2021 г.

Конституционният съд в състав: председа-
тел: Павлина Панова; членове: Гроздан Илиев, 
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин 
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, 
Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир 
Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при 
участието на секретар-протоколиста Милена 
Петрова разгледа в закрито заседание на 24 фев-
руари 2022 г. конституционно дело № 16/2021 г., 
докладвано от съдията Константин Пенчев.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията на Република България във 
фазата за решаване на делото по същество.

Делото е образувано на 22.07.2021 г. по ис-
кане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за 
установяване на противоконституционност на 
§ 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона 
за собствеността (ЗДЗС) (обн., ДВ, бр. 46 от 
2006 г.; посл. доп., бр. 18 от 2020 г.) и на § 2 
от заключителните разпоредби на Закона за 
изменение на Закона за собствеността (ЗР на 
ЗИЗС) (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 
31.12.2017 г.).

Вносителят излага подробно съображенията 
си в подкрепа на твърдените противоречия 
на оспорените разпоредби с чл. 17, ал. 1, 2, 3 
и 5, както и с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

В искането се поддържа, че разпоредбата 
на § 1, ал. 1 ЗДЗС поставя обектите, предста-
вляващи частна собственост, под различен 
частноправен режим с оглед на титуляря на 

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 техническата 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 бла-
гоустройството със заповед № РД-02-14-2021 
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2012 г.; изм. и 
доп., бр. 73 от 2014 г. и бр. 75 от 2016 г.) ка-
тегоризация на общините в Република Бъл-
гария, на основание чл. 36, ал. 2 на Закона 
за административно-териториалното устрой-
ство на Република България и във връзка 
с т. 4 от Решение № 921 на Министерския 
съвет от 2011 г. за определяне на критерии и 
показатели за категоризиране на общините, 
кметствата, районите и населените места в 
Република България, изм. с Решение № 721 
на Министерския съвет от 2013 г.

Информацията за населението и населените 
места е по данни на НСИ към 31 декември 
2020 г., а за дължината на общинските пъти- г., а за дължината на общинските пъти-г., а за дължината на общинските пъти-
ща – по данни на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството към 
октомври 2021 г.
1487

РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет 

на Република България

 Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 6 от Конституцията на Република Бълга-
рия и във връзка с Решение на Народното 
събрание за избиране на Министерски съвет 
на Република България от 13 декември 2021 г. 
(ДВ, бр. 106 от 2021 г.), изменено с Решение 
на Народното събрание от 23 декември 2021 г. 
(ДВ, бр. 110 от 2021 г.),

Р Е Ш И :
1. Освобождава Стефан Динчев Янев като 

министър на отбраната. 
2. Избира Драгомир Валериев Заков за 

министър на отбраната.
Решението е прието от 47-ото Народно 

събрание на 1 март 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Надежда Йорданова
1512
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правото на собственост – държавата и об-
щините, включително върху държавни или 
общински училища или други държавни или 
общински институции в системата на учи-
лищното или предучилищното образование, 
от една страна, и всички останали физически 
и юридически лица – от друга. Според ВАдвС 
така законодателят поставя една категория 
частна собственост и нейните собственици в 
привилeгировано положение спрямо друга и 
нарушава конституционното изискване част-
ната собственост да се гарантира и защитава 
от закона, което предполага еднаквото є тре-
тиране от закона и въвеждане на изключения 
в режима на собствеността еднакво спрямо 
всички правни субекти. Твърди се също, че 
оспорената разпоредба представлява непро-
порционално ограничаване на правото на ос-
таналите титуляри на частна собственост, тъй 
като съответните държавни и общински органи 
са имали пълната възможност да изпълнят 
задълженията си по опазване и съхранение 
на имотите, които са тяхна собственост, и не 
могат да черпят права от дългогодишното си 
бездействие.

По отношение на разпоредбата на § 2 ЗР на 
ЗИЗС се сочи, че чрез отнемането с обратно 
действие на давностното владение се отнема 
и неговият вещноправен ефект, респективно 
придобитото право на собственост, като така 
законодателят нарушава конституционната 
норма на чл. 17, ал. 3 във връзка с ал. 5 от 
Конституцията.

В заключение вносителят поддържа, че 
дългогодишният и периодично налаган „мора-
ториум“, съчетан с прилагането му с обратно 
действие в случаите, в които законодателят 
не го е удължил своевременно, създават едно 
постоянно във времето правно положение, 
при което частна собственост на държавата, 
общините и определени институции се ползва 
със защитата на публична собственост, без 
да се търси ефективно решение от страна на 
законодателя, което да доведе до справед-
ливост, пропорционалност и стабилност на 
правния ред.

С определение от 9.09.2021 г. Конституцион-
ният съд е допуснал искането за разглеждане 
по същество. 

По делото са постъпили писмени становища 
и правни мнения от следните конституирани 
заинтересовани институции и поканени ор-
ганизации, както и специалисти от науката 
и практиката: министъра на правосъдието, 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството, Националното сдружение на 
общините в Република България, Нотариална-
та камара на Република България, Съюза на 
юристите в България, Българския хелзинкски 
комитет, проф. д-р Венцислав Стоянов, проф. 
д-р Люба Панайотова, проф. д-р Павел Сарафов, 
проф. д-р Таня Йосифова, доц. д.ю.н. Красен 
Стойчев, доц. д-р Венцислав Петров, доц. д-р 
Захари Торманов, доц. д-р Златимир Орсов.

В своето становище министърът на правосъ-
дието подчертава, че независимо че опазването 
на държавната собственост е изключително 
важно, е недопустимо с аргументи за целе-
съобразност да се пренебрегват и нарушават 
основни начала, заложени в Конституцията 
на Република България, какъвто е принципът 
на неприкосновеност на частната собстве-
ност. Според него прекомерно дългият срок 
на наложения мораториум не кореспондира 
с изискването за конституционосъобразност 
на приетата мярка като цяло.

Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството застъпва позицията, че за-
коновата норма на § 1, ал. 1 ЗДЗС не е произ-
волно създадена и не нарушава чл. 4, ал. 1 от 
Конституцията, тъй като целта на разпоредбата 
не е да създаде условия за непредвидимост и 
неравно третиране на частноправните субекти, 
а да регламентира способ, с който държава-
та и общините да защитят своето право на 
собственост с оглед защитата на по-широкия 
обществен интерес. В този смисъл спиране-
то на придобивната давност по отношение 
на имоти – частна държавна или общинска 
собственост, има охраняваща роля.

В становището на Националното сдружение 
на общините в Република България се поддър-
жа, че неколкократното спиране от законода-
теля на придобивната давност по отношение 
на имотите – частна общинска собственост, 
и придаването на обратно действие на спи-
рането на давността е резултат от липсата на 
ясна законодателна концепция за решаването 
на този сериозен обществен проб лем, както 
и че недостатъчно проактивната позиция на 
органите на законодателната и изпълнителна-
та власт (централна и местна) през годините 
не би могла да послужи като основание за 
продължително привилегировано третиране 
на титуляри на правото на собственост, не-
зависимо от техния правен статут. 

Нотариалната камара на Република Бъл-
гария подкрепя извода на вносителя на ис-
кането, според който „законодателят поставя 
една категория частна собственост и нейните 
собственици в по-привилегировано положение 
спрямо друга“. В становището се поддържа, че 
Законът за собствеността урежда договорните 
ограничения на правото на собственост във 
връзка с притежаването и упражняването в 
пълен обем на правомощията на собствени-
ка, възможността за ограничения за благо-
устройствени и здравни цели, но не урежда 
неравенство в зависимост от субекта. Частната 
държавна и частната общинска собственост 
не съдържат в себе си някакви допълнителни, 
придадени правомощия, от които да се ползват 
притежателите им.

Съюзът на юристите в България заявява 
категорично становище, че при създаването 
на законови разпоредби в правовата държава 
законодателят трябва да търси решения, които 
да са в синхрон с чл. 17, ал. 1 от Конституцията, 
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както и справедливия интерес в рамките на 
конституционния модел, а не на база неясни 
или липса на каквито и да е критерии, да се 
нарушават правата и интересите на правните 
субекти, установени в Конституцията на Репу-
блика България, какъвто е настоящият случай.

Според Българския хелзинкски комитет 
чрез въвеждането на мораториум държавата 
използва най-лесния начин да обезпечи своето 
бездействие по опазване и грижа на имотите, 
частна държавна и общинска собственост, като 
добър стопанин. В становището се посочва, 
че целта на 15-годишния мораториум не е 
защита на обществен интерес, а суспендиране 
на действието на придобивната давност по 
отношение на частни държавни и общински 
имоти без условия и без срок.

В писменото си правно мнение проф. д-р 
Венцислав Стоянов намира, че с наложено-
то продължително спиране на давностния 
срок по отношение на държавни и общински 
имоти – частна собственост, Законът за соб-
ствеността на практика изравнява частната с 
публичната държавна и общинска собственост, 
което е недопустимо според чл. 17, ал. 2 от 
Конституцията. По отношение на § 2 ЗР на 
ЗИЗС сочи, че разпоредбата противоречи на 
принципа на правова държава, прокламиран 
в чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 

Проф. д-р Люба Панайотова застъпва виж-
дането, че гражданите и юридическите лица 
не могат да се намесват в правомощията на 
държавните и общинските органи да опазват 
и съхраняват своите имоти, поради което и 
не може да се говори за непропорционално 
ограничаване на правото на останалите титу-
ляри на частна собственост чрез разпоредбата 
на § 1, ал. 1 ЗДЗС. Същевременно отчита, че 
мораториумът е наложен като временна мярка, 
като временно състояние, но действа много 
продължително във времето и с това внася 
несигурност и непредвидимост у правните су-
бекти, което поражда известно противоречие 
с принципа на правовата държава. 

Позицията на проф. д-р Павел Сарафов е, 
че разпоредбата на § 1, ал. 1 ЗДЗС осигурява 
защита на държавата и общините срещу за-
губване на тяхното право, в случай че друго 
лице го придобие по специфичен първичен 
начин. Тази защита е в ущърб на владелеца 
на чуждата вещ, но това не означава, че е 
накърнено негово защитено от Конституция-
та право. Владелецът разполага само с едно 
правно очакване, според което може да стане 
собственик, но това не е нито сигурно, нито 
е ценност, която се ползва с конституционна 
защита. По отношение на § 2 ЗР на ЗИЗС 
посочва, че с тази разпоредба се придава об-
ратно действие на забраната за придобиване 
по давност на имоти – държавна и общинска 
собственост, в периода от 31.12.2017 г. до 
19.01.2018 г. На практика това означава, че за 
краткия период между двете дати, ако едно 
лице е придобило право на собственост, то ще 
следва да му се отнеме. Според проф. Сарафов 

подобно отнемане няма конституционна опора 
и по същество представлява противоконсти-
туционно отнемане на вече възникнало право 
на собственост.

Проф. д-р Таня Йосифова застъпва тезата, 
че въвеждането на мораториум за придобиване 
по давност на посочените в § 1, ал. 1 ЗДЗС 
обекти следва да се разглежда като израз на 
грижата на държавата, респ. общината, да 
запазят тези обекти в техния патримониум, 
докато се намери по-добро разрешение, вклю-
чително възможността те да бъдат евентуално 
трансформирани в публична собственост. Въз-
приемането на противното разрешение, а 
именно – че посочените обекти биха могли да 
бъдат придобивани от други субекти, би могло 
да доведе до упреци, че държавата неглижира 
обществения интерес, който е призвана да 
защитава.

В писменото си правно мнение доц. д.ю.н. 
Красен Стойчев поддържа, че Конституцията 
не въвежда забрана да се установява различен 
режим по отношение на частната държавна 
собственост в сравнение с общия режим на 
правото на собственост, поради което забраната 
да се придобива частна държавна собственост 
чрез давностно владение би могло да се пред-
стави като специфика в режима на частната 
държавна собственост. Отбелязва също, че с 
§ 1, ал. 1 ЗДЗС по същество законодателят 
суспендира текста на чл. 7, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост, като според доц. 
Стойчев подобен начин на регулиране на от-
ношенията не е в синхрон с механизмите, по 
които функционира правовата държава.

Доц. д-р Венцислав Петров обосновава раз-
бирането, че с разпоредбата на § 1, ал. 1 ЗДЗС 
законодателят поставя държавата и общината, 
в качеството на субекти на гражданското 
право, в неравнопоставена позиция спрямо 
останалите субекти на гражданското право, 
което според него е лишено от оправдание. В 
правното мнение са изложени и съображения 
в подкрепа на извода за противоконституци-
онност на § 2 ЗР на ЗИЗС.

Според доц. д-р Захари Торманов налагане-
то и продължаването на мораториума върху 
придобивната давност за имоти – частна дър-
жавна или  общинска собственост, за период 
повече от 16 години създава привилегировано 
положение за държавата и общините като 
титуляри на имоти – частна държавна или 
общинска собственост, което е неоправдано 
от конституционноправна гледна точка. Доц. 
Торманов намира и че придаденото с § 2 ЗР 
на ЗИЗС обратно действие на удължаването 
на мораториума върху давността върху имо-
ти – частна държавна или общинска собстве-
ност, противоречи на чл. 4, ал. 1 и на чл. 17, 
ал. 3 и 5 от Конституцията.

Доц. д-р Златимир Орсов намира искането 
за неоснователно, като излага подробно съ-
ображения за противоконституционност на 
института на придобивната давност. 
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Конституционният съд, като обсъди до-
водите в искането, постъпилите по делото 
писмени становища и правни мнения, както и 
относимата правна уредба, за да се произнесе, 
взе предвид следното:

Предмет на оспорване са две разпоредби –  
§ 1, ал. 1 ЗДЗС (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; посл. 
доп., бр. 18 от 2020 г.) и § 2 ЗР на ЗИЗС (обн., 
ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.). 
Нормите, предмет на конституционен контрол, 
са систематично, логически и функционално 
свързани и съвкупно изграждат структурата на 
цялостна правна регламентация, което налага 
съвкупното им разглеждане.

Разпоредбата на § 1, ал. 1 ЗДЗС гласи:
„§ 1. (1) Давността за придобиване на 

имоти – частна държавна или общинска соб-
ственост, спира да тече до 31 декември 2022 г., 
включително за придобиване на земеделски 
земи, които са собственост или върху които е 
възстановено правото на собственост по реда 
на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи на държавни или общински 
училища, или на други държавни и общински 
институции в системата на предучилищното 
и училищното образование.“

Историческият анализ на разпоредбата по-
казва, че мораториумът върху придобиването 
по давност на недвижими имоти – частна 
държавна и частна общинска собственост, 
е въведен за първи път със ЗДЗС (обн., ДВ, 
бр. 46 от 6.06.2006 г., в сила от 1 юни 2006 г.), 
първоначално временно за 7 месеца. С § 3 
ЗР на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за държавната собственост (ДВ, 
бр. 105 от 2006 г.) срокът е удължен за втори 
път с 1 година – до 31 декември 2007 г. С § 1 
ЗИДЗС (обн., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 
31.12.2007 г.) е удължен за трети път с още една 
година – до 31 декември 2008 г. Четвъртото 
удължаване е въведено със ЗИЗС (ДВ, бр. 109 
от 2008 г.) и е със срок до 31 декември 2011 г. 
Петото удължаване е въведено със ЗИЗС (обн., 
ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 31.12.2011 г.), 
като срокът е удължен до 31 декември 2014 г.

Със ЗИДЗС (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г., 
в сила от 31.12.2014 г.) срокът е удължен за 
шести път, като е предвидено да изтече на 31 
декември 2017 г. Последното до този момент 
и седмо по ред удължаване на забраната за 
придобиването по давност на имоти – част-
на държавна и общинска собственост, е до 
31.12.2022 г. Въведено е с § 1 ЗИЗС (обн., ДВ, 
бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.), като в 
§ 2 ЗР на ЗИЗС е предвидено ретроактивно 
действие на спирането на давността считано 
от 31 декември 2017 г. През 2020 г. със ЗДЗС 
законодателят е разширил обхвата на мо-
раториума, като е включил и земеделските 
земи, които са собственост или върху които е 
възстановено правото на собственост по реда 
на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи на държавни или общински 
училища, или на други държавни и общински 

институции в системата на предучилищното 
и училищното образование.

Разпоредбата на § 1, ал. 1 ЗДЗС стеснява 
приложното поле на придобивната давност 
като регламентиран в действащото законода-
телство вещноправен способ за придобиване 
на собственост. По този начин се засяга пра-
вото на собственост като основно право на 
гражданите. То е предназначено да гарантира 
на отделния човек свободно пространство в 
имущественоправната сфера и с това да на-
прави възможно той да гради живота си на 
собствена отговорност (виж Решение № 15 
от 2010 г. по к. д. № 9/2010 г.). Като основно 
право – част от обективния правен ред,  пра-
вото на собственост обаче „живее“ не само 
като субективно право, а и като нормативно 
определено право, с което държавата е длъжна 
да се съобразява. Самото понятие за основно 
право на собственост е по-широко от това в 
гражданското право и в обхвата на защитеното 
му от Конституцията съдържание попадат и 
предвидените в законодателството способи 
за придобиване на собственост. За една пра-
вова държава, която въздига правото на соб-
ственост в основно право с конституционен 
ранг, е чуждо разбирането, според което на 
гражданите се дължи конституционна защита 
само на вече придобита собственост, но се 
пренебрегват условията за придобиване на 
собственост чрез предвиден от националното 
право придобивен способ.

Конституционният съд в своята практика 
многократно се е произнасял по въпросите 
на собствеността, нейната конституционна 
уредба, развита и детайлизирана със законо-
дателството, с особеностите и специфичните 
характеристики на различните видове соб-
ственост, като е имал възможност да обсъди 
и различията между публичната и частната 
държавна и общинска собственост. Тези раз-
личия се свеждат до характера на субекти-
те – носители на правото на собственост, и 
до вида и предназначението на обектите на 
правото на собственост (виж Решение № 2 от 
2000 г. по к. д. № 2/2000 г.). От гледна точка 
на субектите, които могат да бъдат носители 
на частна собственост, Конституционният съд 
приема, че всеки правен субект може да има 
такава собственост. За гражданите частната 
собственост е средство да удовлетворяват лич-
ните си и тези на близките им потребности, 
но освен това им дава възможност да развиват 
и стопанска дейност, от която да извличат 
доходи. За юридическите лица частната соб-
ственост е условие за тяхната икономическа 
стабилност, за разрастването на тяхната дей-
ност и за постигането на целите, за които те 
са създадени. Държавата и общините също 
могат да имат частна собственост, защото и 
за тях е открита възможността да извършват 
стопанска дейност и да бъдат участници в 
гражданския оборот. Властническите право-
мощия на държавните и общинските органи и 
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необходимостта да се използва собствеността 
на държавата и общините в обществен интерес 
не дават основание тяхната собственост да се 
счита винаги за публична (виж Решение № 19 
от 1993 г. по к. д. № 11/1993 г.).

Конституционният съд е имал възможност 
да се произнесе, че държавата и общините 
като носители на права върху вещи – частна 
собственост, които обслужват по-ограничени 
интереси в сравнение с публичната собстве-
ност, се явяват субекти на частното право (виж 
Решение № 3 от 2008 г. по к. д. № 3/2008 г.). 
В частното право водещ е принципът на 
равенство и в частност на равнопоставеност 
на субектите. Конституционният съд много-
кратно е подчертавал, че при упражняване на 
частната собственост всички правни субекти, 
включително държавата и общините, са равно-
поставени. Следователно обемът на правата и 
задълженията на държавата и общините като 
титуляри на частна собственост не може да 
бъде принципно различен от обема на правата 
и задълженията на всеки друг частноправен 
субект по отношение на притежаваното иму-
щество (виж Решение № 15 от 2010 г. по к. д. 
№ 9/2010 г.). 

Декларираната в мотивите към проекта на 
Закона за допълнение на Закона за собстве-
ността (№ 602-01-40 от 29 май 2006 г., 40-о НС) 
цел, с оглед на която възприетото в оспоре-
ната уредба разрешение е въведено в правния 
мир, е да се предотврати „съществуваща ре-
ална опасност да се нанесе огромна щета на 
държавата и общините чрез придобиване по 
давност на тяхна собственост“. В мотивите 
на законопроекта е посочено още, че недви-
жимите имоти – собственост на държавата 
и на общините, в преобладаващата си част 
не са идентифицирани и актувани съгласно 
законовите изисквания и са изложени на риск 
от завземане от частни лица и въвличане на 
държавата и общините в многобройни спорове 
за собственост. 

Конституционният съд отчита, че стремежът 
на законодателя да запази имоти – собственост 
на държавата и общините – в техния патримо-
ниум, е легитимна законодателна цел, чието 
постигане в отделни случаи може да наложи 
ограничения на правото на собственост на 
другите правни субекти. Възможността правото 
на собственост да бъде ограничавано в името 
на друга конституционна ценност поставя на 
преден план въпроса за пределите на намеса в 
защитеното му съдържание, които се извеждат 
от принципа на правовата държава. Принципът 
на правовата държава е основно начало на 
Конституцията: на първо място – преамбюлът 
посочва, че създаването на „демократична, 
правова и социална държава“ е сред висшите 
цели, за чието пос тигане е създадена самата 
Конституция, и на второ – в чл. 4 сред основ-
ните начала на конституционния ред. 

Класически компонент на правовата дър-
жава е изискването за пропорционалност като 

част от разбирането за справедливост (мате-
риалното измерение на правовата държава). 
Принципът на пропорционалност е утвърден 
като необходим ориентир и мяра за съра-
змерност за балансиране на правната уредба, 
когато се отнася за ограничаване на основни 
права. Изискването за съразмерност присъства 
осезаемо в практиката на българския Кон-
ституционен съд с последователно развивано 
съдържание като мерило за границите на тър-
пима намеса на държавата в пространството 
на основните права (Решение № 20 от 1998 г. 
по к. д. № 16/1998 г.; Решение № 1 от 2002 г. 
по к. д. № 17/2001 г.; Решение № 15 от 2010 г. 
по к. д. № 9/2010 г.; Решение № 2 от 2011 г. 
по к. д. № 2/2011 г.; Решение № 14 от 2014 г. 
по к. д. № 12/2014 г.; Решение № 2 от 2015 г. 
по к. д. № 8/2014 г.; Решение № 7 от 2019 г. 
по к. д. № 7/2019 г. и др.).

Конституционният съд преценява, че пред-
виденият в § 1, ал. 1 ЗДЗС (обн., ДВ, бр. 46 
от 2006 г., в сила от 1 юни 2006 г.) срок на 
действие на мораториума върху давността 
за придобиване на имоти – частна държавна 
или общинска собственост – до 31 декември 
2022 г., нарушава конституционния принцип 
на пропорционалност и съществено надхвърля 
необходимото за постигане на дефинираните 
цели – не е налице конституционно оправ-
дание за наложителност на толкова дълъг 
период на спиране на давностния срок, който 
да е необходим на държавата и общините да 
предприемат съответните действия по за-
щита на своята собственост. Още повече, че 
вместо продължителността на мораториума 
да се съкращава, тя се удължава – от една 
на три години, и вместо с това да приключи, 
последното засега удължаване е с нови пет 
години. Видно от мотивите към проекта на 
Закона за допълнение на Закона за собстве-
ността (№ 602-01-40 от 29 май 2006 г., 40-о 
НС), мораториумът е замислен като временна 
мярка. В действителност обаче в резултат от 
многократното удължаване на срока на не-
говото действие забраната за придобиване по 
давност на имоти – частна държавна и общин-
ска собственост, на практика прераства в едно 
постоянно правно положение. По този начин 
се накърнява доверието в законодателството, 
присъщо на правовата държава, тъй като за 
правните субекти е невъзможно да предвидят 
с достатъчно висока степен на сигурност и 
обозримост докога ще действа мораториумът 
и дали направеното с § 1 ЗИЗС (обн., ДВ, бр. 7 
от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.) изменение 
в оспорената разпоредба ще бъде последното 
удължаване във времето на спирането на срока 
на придобивната давност. 

Конституционният съд констатира несъ-
размерност на оспорената уредба и с оглед 
законовите срокове за придобиване на соб-
ственост при давностно владение – периодът 
на спиране на давностния срок многократно 
надвишава най-дългия възможен срок на дав-
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ностно владение, което законът изисква, за да се 
придобие право на собственост върху владения 
имот. В рамките на прекомерно дългия срок 
на предвидения в § 1, ал. 1 ЗДЗС мораториум 
на владелците на имоти – частна държавна 
или общинска собственост, е наложено да 
търпят безсрочно бездействието на държава-
та и общините, които не са стимулирани да 
предприемат необходимите действия за изпъл-
нение на вменените им по закон задължения 
да стопанисват и управляват собствеността 
си с грижата на добър стопанин. Последо-
вателно е разбирането на Конституционния 
съд, според което всяко ограничаване на ос-
новни конституционни права на гражданите, 
което в действителност е предназначено да 
компенсира неспособността на държавата да 
изпълнява задълженията си, е недопустимо 
в правовата държава (Решение № 6 от 2013 г. 
по к. д. № 5/2013 г.; Решение № 3 от 2021 г. 
по к. д. № 11/2020 г.; Решение № 11 от 2021 г. 
по к. д. № 7/2021 г.). Обстоятелството, че през 
продължителен период от време държавата 
и общините не са предприели действия по 
установяване, регистриране и актуване на 
притежаваните от тях имоти, не може да бъде 
основание за съществена промяна на прав-
ния режим на основни права и затова такова 
ограничение е конституционно нетърпимо.

С оглед на изложеното Конституционният 
съд приема, че разпоредбата на § 1, ал. 1 ЗДЗС 
следва да бъде обявена за противоконститу-
ционна като противоречаща на чл. 17, ал. 1 
и чл. 4 от Конституцията.

С обявяването на разпоредбата на § 1, ал. 1 
ЗДЗС за противоконституционна не се засяга 
нейният досегашен ефект. Съгласно чл. 151, 
ал. 2, изр. 3 от Конституцията последиците 
от преустановяване на мораториума ще нас-
тъпят от момента на влизане на настоящото 
решение в сила.

С атакувания § 2 ЗР на ЗИЗС е придадено 
обратно действие на последното по време 
удължаване на срока на спиране на давността 
за придобиване на имоти – частна държавна 
или общинска собственост, прието с § 1 ЗИЗС 
(ДВ, бр. 7 от 2018 г.). Разпоредбата на § 1 
ЗИЗС е обнародвана в ДВ, бр. 7 от 19 януари 
2018 г., но влизането є в сила е от 31 декем-
ври 2017 г. – § 2 ЗР на ЗИЗС. По този начин с 
обратна сила се отнема вещноправният ефект 
на давностното владение, осъществявано в 
периода от 31 декември 2017 г. до 19 януари 
2018 г.

Конституционният съд вече е имал въз-
можност да се произнесе, че Основният за-
кон наред с прокламиране на принципа на 
действие на нормативните актове за в бъдеще 
(ex nunc) допуска по изключение възможност 
за придаване на обратно действие (ex tunc) 
на норми в случаите, когато законодателят 
определя друг срок за влизане в сила на 
закон или отделни негови разпоредби, след 
тридневния срок от обнародването или пре-

ди този срок. В Конституцията няма забрана 
материалният гражданскоправен закон да има 
обратно действие. Такава забрана изрично е 
предвидена в разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от 
Конституцията само за законите, с които се 
предвижда наказателна отговорност. Според 
Конституционния съд обаче от основополага-
щия принцип на правова държава следва, че 
принципът на неретроактивност на правните 
норми трябва да се прилага във всички случаи, 
когато новите правни норми засягат права или 
създават задължения за минало време (виж 
Решение № 10 от 2011 г. по к. д. № 6/2011 г.). 
Дори тогава, когато се приема, че материалният 
граждански закон по изключение може да има 
обратна сила, това не следва да се приложи 
за основните конституционни права, каквото 
е правото на собственост (Решение № 12 от 
2010 г. по к. д. № 15/2010 г.).

В своята практика Конституционният съд 
поддържа, че „когато със закон е предоставена 
възможност на гражданите да придобият по 
давност определена категория вещи [...], не 
може с последващ закон да се прогласи непри-
ложимост на тази давност при установяването 
на правото на собственост върху тях. Подобен 
законодателен подход накърнява правната 
сигурност и предвидимостта на нормативната 
уредба като основни характеристики на пра-
вовата държава.“ (виж Решение № 7 от 2009 г. 
по к. д. № 11/2009 г.). Оспорената норма на 
§ 2 ЗР на ЗИЗС противоречи на чл. 4, ал. 1 
и на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията, тъй 
като засяга вече придобити права – в случая 
правото на собственост, основаващо се на 
изтекла в периода от 31 декември 2017 г. до 
19 януари 2018 г. придобивна давност. 

По изложените съображения и на основание 
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Консти-
туционният съд

Р Е Ш И :
Обявява за противоконституционни разпо-

редбите на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение 
на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 
от 2006 г.; посл. доп., бр. 18 от 2020 г.) и на 
§ 2 от заключителните разпоредби на Закона 
за изменение на Закона за собствеността (ДВ, 
бр. 7 от 2018 г.).

Председател: 
Павлина Панова

1451

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 
от 24 февруари 2022 г.

по конституционно дело № 15 от 2021 г.

Конституционният съд в състав: председа-
тел: Павлина Панова; членове: Гроздан Илиев, 
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин 
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, 
Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир 
Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при 
участието на секретар-протоколиста Десис-
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лава Пенкова разгледа в закрито заседание 
на 24 февруари 2022 г. конституционно дело 
№ 15/2021 г., докладвано от съдия Мариана 
Карагьозова-Финкова.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията за произнасяне по допустимост 
по чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен 
съд (ЗКС) във връзка с чл. 25, ал. 2 от Пра-
вилника за организацията на дейността на 
Конституционния съд (ПОДКС).

Делото е образувано на 19.07.2021 г. по 
искане на тричленен състав на Върховния ад-
министративен съд (ВАС (тричленен състав) 
за установяване на противоконституционност 
на разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, из-
речение второ от Закона за Министерството 
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 
27.06.2014 г.; посл. доп., бр. 20 от 9.03.2021 г.) 
(ЗМВР) поради противоречие с разпоредбите 
на чл. 4, ал. 1, предл. първо, ал. 2, предл. второ 
и трето; на чл. 6, ал. 1; на чл. 56 и на чл. 120 
от Конституцията на Република България 
(Конституцията).

С Определение от 5.10.2021 г. Конститу-
ционният съд е допуснал за разглеждане по 
същество искането на тричленен състав на 
ВАС. Едновременно в мотивите на същото оп-
ределение се посочва, че на Конституционния 
съд е служебно известно, че с Определение от 
31.03.2021 г. (преди да бъде сезиран Конститу-
ционният съд), постановено по частно наказа-
телно дело № 752/2021 г., Специализираният 
наказателен съд (СНС), 14-и състав, е спрял 
производството и е отправил до Съда на Евро-
пейския съюз (СЕС) преюдициално запитване 
(в ОВ на ЕС, C 252, 28.6.2021, е публикувано 
съобщение за преюдициално запитване, от-
правено от Специализирания наказателен съд 
(България) на 31 март 2021 г., и са отразени 
цялостно поставените с него въпроси – пред-
мет на дело C-205/21 (2021/C 252/16). Видно от 
формулировката на въпросите, в отправеното 
от СНС до СЕС преюдициално запитване, и 
особено въпроси трети и четвърти, изрично 
възпроизведени наред с другите въпроси в 
определението от 5.10.2021 г., поставените 
правни проблеми са свързани със законода-
телната уредба на принудителна „полицейска 
регистрация“ в смисъл на принудително съ-
биране на лични данни (фотографиране, дак-
тилоскопиране и взимане на образци за ДНК 
профил) въз основа на съдебно разпореждане, 
в случаи на отказ на обвиняем, привлечен за 
умишлено престъпление от общ характер, да 
сътрудничи доброволно при снемане на тези 
данни. Преюдициалното запитване има за 
предмет изясняване на правна фигура, която 
е от съществено значение за произнасянето на 
ВАС (тричленен състав) по административно 
дело № 1/2021 г., от значение и за настоящото 
конституционно производство, и която попада 
в приложното поле на правото на Европейския 
съюз (ПЕС) – Директива (ЕС) 2016/680 от 27 
април 2016 г. относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, разкрива-
нето или наказателното преследване на прес-
тъпления или изпълнението на наказания и 
относно свободното движение на такива данни, 
и за отмяна на Рамково решение 2008/977/
ПВР на Съвета (ОВ на ЕС 2016, L 119), част от 
пакета от реформи за защитата на данните на 
Европейския съюз заедно с Общия регламент 
относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 
2016/679) (ОВ на ЕС 2016, L 119). 

В определението от 5.10.2021 г. Конститу-
ционният съд посочва съществената роля на 
механизма за диалог между СЕС и национал-
ните съдилища като съдилища и по правото 
на Съюза, за еднаквото тълкуване и ефективно 
прилагане на ПЕС (този механизъм е уреден 
с разпоредбите на чл. 267 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) 
и поставя акцент върху erga omnes ефекта на 
преюдициалните заключения. Като се осно-
вава на това, че тези достижения на правото 
на Съюза, възприети доброволно от всички 
държави – членки на ЕС, се очаква да бъдат 
следвани и изпълнявани от тях, включително 
и от българската държава, Конституционният 
съд отбелязва, че  от искането и материалите, 
приложени от вносителя по к. д. № 15/2021 г., 
е видно, че ВАС (тричленен състав) не е отчел 
отправеното от СНС преюдициално запитване 
на 31.03.2021 г., което е вписано в регистъра 
на СЕС на 6.04.2021 г. В контекста на изло-
женото, поради това, че в искането на сези-
ращия съд – тричленен състав на ВАС – не е 
релевирана връзката на разглежданото от него 
дело с правото на Европейския съюз, в чието 
приложно поле попада произнасянето на този 
състав в съдебното производство пред него, 
Конституционният съд е преценил за необхо-
димо в допълнителни съображения вносителят 
на искането да изясни относимите последици 
от действието на съюзното право в материя-
та, предмет на административното дело пред 
него – анализ, какъвто всеки национален съд 
е задължен ipso jure да направи по всяко дело 
пред него (в този смисъл е и Определението 
на Конституционния съд от 14.09.2021 г. по 
к. д. № 13/2021 г.). В диспозитива на цитира-
ното определение на Конституционния съд 
от 5.10.2021 г., с което искането се допуска 
за разглеждане по същество, изрично е запи-
сано, че на неговия вносител се предоставя 
възможност в 30-дневен срок от получаването 
на препис от това определение да представи 
допълнителни съображения в съответствие с 
мотивите на същото.

Във връзка с определението от 5.10.2021 г. в 
Конституционния съд е постъпило уведомление 
от сезиращия субект по к.д. № 15/2021 г. с дата 
3.12.2021 г., което не съдържа допълнителни 
съображения, факти и обстоятелства в съот-
ветствие с дадените указания в цитирания акт 
на Конституционния съд. 
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Без да възпроизвежда вече посоченото от-
носно  функциите и ipso jure задълженията на 
съдилищата на държавите членки като съди-
лища и по правото на ЕС, при произнасяния в 
съдебните производства на национално ниво, 
попадащи в приложното поле на съюзното пра-
во, и относно механизма за диалог между тях 
и СЕС по смисъла на чл. 267 ДФЕС,  които са 
предмет на по-подробно изложение в Решение 
по к.д. 14/2020 г., в Определение от 14.09.2021 г. 
по к. д. № 13/2021 г. и в различна степен в други 
негови актове, Конституционният съд намира 
за подходящо в настоящото конституционно 
производство да подчертае следното:

Задължението на националните съдилища 
като съдилища и по ПЕС да преценяват съ-
ответствието на национална правна норма, 
приложима за произнасянето им в съдебното 
производство пред тях, със съюзното право, 
когато същата попада в неговото приложно 
поле, и да предприемат всички свързани с това 
действия (включително и ако е необходимо да 
сезират СЕС за изясняване смисъла на съюзната 
правна норма, както и да извършат възможно 
най-близко до нейния смисъл и обхват тълку-
ване на релевантната национална норма), се 
поражда с влизането в сила на Договора за 
присъединяване на Република България към 
ЕС. С него българската държава доброволно 
приема всички ценности, целите на Съюза, дос-
тиженията на правото на Съюза, включително 
основополагащите за ЕС принципи, какъвто е 
принципът на лоялно сътрудничество, установен 
в разпоредбата на чл. 4, пар. 3 във връзка с 
чл. 19, пар. 1, ал. 2 от Договора за ЕС (ДЕС). Ето 
защо разпоредбата на чл. 18, ал. 3 ПОДКС (ДВ, 
бр. 91 от 2021 г.) само обективира на плоскостта 
на конституционното производство това вече 
съществуващо задължение на сезиращия съд на 
основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията, а не 
го поражда. Това задължение за националните 
съдилища възниква следователно далеч преди 
влизането на тази разпоредба в сила и означава 
те да установят приложимото право, което е 
в обхвата на тяхната правосъдна функция и 
като съдилища по ПЕС в държавите – членки 
на Съюза. То възниква независимо и преди 
сезиращият субект по смисъла на чл. 150, 
ал. 2 от Конституцията – съдебен състав на 
ВКС/ВАС – да реши да сезира националната 
конституционна юрисдикция. 

Искането до конституционната юрисдикция 
в тези случаи следва да съдържа преценката 
на сезиращия субект относно приложимото 
право, което включва и съображения и доводи 
за съответствие/несъответствие с ПЕС, тъй 
като тази преценка аргументира приложимото 
право в съдебното производство пред него. 
Едва след като определи приложимото право, 
сезиращият субект може да прецени дали да 
сезира Конституционния съд – т.е. от неговата 
компетентност е по смисъла на чл. 150, ал. 2 от 
Конституцията в очертания по-горе контекст 
пръв да прецени приложимото право. Несъвмес-

тимо с логиката на правосъдната функция на 
сезиращия съд на посоченото конституционно 
основание е да се очаква конституционната 
юрисдикция първа да определи кое следва да 
е приложимото право в производството пред 
този национален съд – това е несъвместимо и 
с компетентността на конституционната юрис-
дикция в такива случаи предвид възможността 
за инцидентен контрол за конституционност, 
вписана в конституционно възприетия евро-
пейски модел на конституционно правосъдие. 

Освен това неизпълнението на дължимото 
ipso jure от компетентния национален съд в слу-
чаи на несъответствие с ПЕС на националната 
правна норма, релевантна за произнасянето му 
в съдебното производство пред него (когато 
встъпва в ролята на сезиращ субект на осно-
вание чл. 150, ал. 2 от Основния закон, преди 
това дължимо да бъде изпълнено), поставя в 
риск спазването на принципа на еднакво и 
ефективно прилагане на ПЕС, и в частност – на 
ефективната защита на фундаменталните 
права, което съюзният правен ред гарантира 
в степен, съпоставима с конституционните 
стандарти на държавите – членки на ЕС. В 
случаите, когато съответният национален съд 
(сезиращ субект на основание чл. 150, ал. 2 от 
Конституцията, както е в настоящия случай) 
установи, че съюзната правна норма, в чието 
приложно поле попада произнасянето му в 
съдебното производство пред него, нарушава 
националната конституционна идентичност 
или че регулаторният потенциал на същата 
излиза извън пределите на предоставената на 
ЕС компетентност от държавите членки, той 
може да приведе доводи в тази насока пред 
СЕС, както и да сезира Конституционния съд, 
като формулира тази своя позиция и изложи 
съображения и аргументи за това. Съществе-
ното е, че преценката за приложимото право 
в случаи като този в настоящото конституци-
онно производство предшества сезирането на 
конституционната юрисдикция. 

Тази преценка, макар и да не е обвързваща 
за Конституционния съд, следва да бъде из-
разена в искането със съответните доводи от 
сезиращия субект на основание чл. 150, ал. 2 
от Конституцията, тъй като е предпоставка за 
установяване на юрисдикцията на Конститу-
ционния съд, разбирана като овластяване за 
надлежно функциониране. Юрисдикцията е 
толкова важен въпрос, че един съд, включи-
телно и конституционен съд, има на практика 
задължението да го повдига и разрешава по 
своя собствена инициатива. Произнасянето 
по допустимостта на искането предполага 
наличие на юрисдикция, което е първосте-
пенен въпрос – този въпрос е преюдициален; 
допустимостта също е предварителен въпрос, 
но може да възникне само след като съдът е 
установил юрисдикцията си. В този смисъл е 
и разпоредбата на чл. 13 от Закона за Консти-
туционен съд (ЗКС). Съгласно цитираната за-
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конова разпоредба само Конституционният съд 
може да реши дали отнесеният до него въпрос 
е от неговата компетентност – т.е. единствено 
Конституционният съд разполага с такава сво-
еобразна „компетентност за компетентност“ и 
никой друг не може да вземе (преди и вместо 
него) решение по преюдициалния за него въпрос 
дали е подходящият юрисдикционен форум, за 
да упражни възложените му на конституционно 
ниво правомощия (със закон те не могат да 
бъдат променяни по смисъла на чл. 149, ал. 2 
от Конституцията) и да осъществи съдържате-
лен контрол за конституционност. Така както 
преценката за приложимото право в съдебното 
производство пред сезиращия субект на осно-
вание чл. 150, ал. 2 от Конституцията (състави 
на ВКС/ВАС) не следва да бъде извършвана 
най-напред от конституционната юрисдикция, 
така е недопустимо този сезиращ субект да 
решава преюдициалния за конституционната 
юрисдикция въпрос за нейната компетентност, 
като изисква упражняването на съдържателен 
контрол за конституционност, без да предостави 
в отправеното до нея искане по ясен начин 
аргументираната си преценка за приложимото 
право в случаи като този в настоящото конститу-
ционно производство. Обратното би означавало 
намеса в независимостта на конституционната 
юрисдикция, би било в противоречие с логиката 
на правосъдната функция и неизпълнение на 
отговорността на националните съдилища на 
държавите членки, ведно със СЕС, да бъдат 
гарант за върховенството на правото в един 
правов съюз, какъвто е ЕС.

В контекста на изложеното, поради конста-
тираните в определението на Конституционния 
съд от 5.10.2021 г. обстоятелства по настоящото 
конституционно дело, сезирането на Конститу-
ционния съд е направено от тричленен състав 
на ВАС, преди да е определил приложимото 
право, и в искането до Конституционния съд 
отсъства необходимата яснота относно реле-
вантната за произнасянето на сезиращия субект 
в съдебното производство пред него правна 
уредба. При това положение Конституционният 
съд намира, че към настоящия момент не са 
налице предпоставките за осъществяването на 
съдържателен контрол за конституционност по 
к. д. № 15/2021 г. и искането следва да бъде 
отклонено, без това да препятства евентуално 
ново сезиране на Конституционния съд със 
същия предмет. 

Воден от изложеното, Конституционният 
съд на основание чл. 22, ал. 3 от Правилника 
за организацията на дейността на Конститу-
ционния съд във връзка с чл. 13 от Закона за 
Конституционен съд

ОП Р Е Д Е Л И :
Отклонява искането на тричленен състав на 

ВАС за установяване на противоконституцион-
ност на разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, 
изречение второ от Закона за Министерството 
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 

27.06.2014 г.; посл. доп., бр. 20 от 9.03.2021 г.) 
поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, 
ал. 1, предл. първо, ал. 2, предл. второ и тре-
то; на чл. 6, ал. 1; на чл. 56 и на чл. 120 от 
Конституцията на Република България.

Прекратява производството по конститу-
ционно дело № 15/2021 г.

Връща искането на вносителя заедно с 
препис от определението и приложеното 
административно дело № 1/2021 г. по описа 
на ВАС.

Председател: 
Павлина Панова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за предоставяне на средства 
за компенсиране на намалените приходи от 
прилагането на цени за обществени пътни-
чески превози по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативните актове за опре-
делени категории пътници, за субсидиране на 
обществени пътнически превози по нерента-
билни автобусни линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи 
за извършване на превозите, приета с Поста-
новление № 163 на Министерския съвет от 
2015 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г.; изм. и доп., 

бр. 53 от 2017 г. и бр. 83 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Параграф единствен. В преходните и за-
ключителните разпоредби се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В § 2а след думите „учебната 2020/2021 
година“ се добавя „и през учебната 2021/2022 
година“.

2. Създава се § 4:
„§ 4. Навсякъде в наредбата думите „ми-

нистърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията“, „министъра на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията“ и „Министерството на транс-
порта, информационните технологии и съоб-
щенията“ се заменят съответно с „министърът 
на транспорта и съобщенията“, „министъра 
на транспорта и съобщенията“ и „Министер-
ството на транспорта и съобщенията“.“

За министър-председател:  
Калина Константинова 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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§ 5. В чл. 9 думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 6. В чл. 10, ал. 2 думите „заместник-
министъра на икономиката“ се заменят със 
„заместник-министъра на икономиката и 
индустрията“.

§ 7. В чл. 12 думите „Министерството на 
икономиката“ се заменят с „Министерството 
на икономиката и индустрията“.

§ 8. В § 2 от заключителните разпоред-
би думите „министъра на икономиката“ се 
заменят с „министъра на икономиката и 
индустрията“.

Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  

Калина Константинова 
Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
1474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановле-
ние № 74 на Министерския съвет от 2015 г. 
за създаване на Национален икономически 

съвет (ДВ, бр. 25 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 2 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министърът на иконо-

миката“ се заменят с „министърът на иконо-
миката и индустрията“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членове на съвета с право на глас са:
1. заместник-министър на икономиката и 

индустрията;
2. заместник-министър на иновациите и 

растежа;
3. заместник-министър на труда и социал-

ната политика;
4. заместник-министър на финансите;
5. заместник-министър на регионалното 

развитие и благоустройството;
6. заместник-министър на външните работи;
7. заместник-министър на образованието 

и науката;
8. заместник-министър на енергетиката;
9. заместник-министър на туризма;
10. заместник-министър на околната среда 

и водите;
11. заместник-министър на транспорта и 

съобщенията;
12. заместник-министър на земеделието;
13. заместник-министър на електронното 

управление;
14. председателят или заместник-председа-

тел на Управителния съвет на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България; 

15. председателят, изпълнителният предсе-
дател или заместник-председател на Българ-
ската стопанска камара; 

16. председателят или заместник-предсе-
дател на Българската търговско-промишлена 
палата; 

17. председателят или заместник-предсе-
дател на Управителния съвет на Конфедера-
цията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ);

18. председателят или друг член на Упра-
вителния съвет на Съюза за стопанска ини-
циатива.“

3. В ал. 4 след думата „съвета“ се добавя 
„може да“.

4. В ал. 8 думите „министърът на иконо-
миката“ се заменят с „министърът на иконо-
миката и индустрията“.

§ 3. В чл. 4, ал. 1 след думата „заседания“ 
се добавя „най-малко“.

§ 4. В чл. 8 ал. 2 се отменя.

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА КУЛТУРАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване 
на деца и ученици в училищата по култура 
(обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 
от 2017 г., бр. 81 от 2018 г., бр. 88 от 2019 г. и 

бр. 49 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Кандидатите за приемане след IV клас 

се явяват на проверка на способностите по 
български език и литература и по човекът и 
обществото.

(2) Проверката на способностите е ано-
нимна, състои се в решаване на игрови 
тест с въпроси от учебното съдържание по 
български език и литература и по човекът и 
обществото за IV клас. Продължителността 
є е 90 минути.“

2. Досегашните ал. 1 – 6 стават съответно 
ал. 3 – 8.

§ 2. В чл. 27, ал. 1 се създава т. 3:
„3. удвоен брой точки от теста по български 

език и литература и по човекът и обществото.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: 

Атанас Атанасов
1475
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-5 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления с вх. № 09-11855-28.01.2022 г., 
09-15176-04.02.2022 г., 09-13066-01.02.2022 г., 09-
12653-31.01.2022 г., 09-15033-04.02.2022 г., 09-13404-
01.02.2022 г., 09-13374-01.02.2022 г. от Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Враца, и 
приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Боденец, EKATTE 04827, община Мездра, 
одобрени със Заповед № РД-18-1968 от 18.12.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, състоящо се 
в промяна в границите на съществуващи обекти 
в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04827.32.370: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Мездра, площ преди 
промяната: 3450 кв. м, площ след промяната: 
3608 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04827.64.9: 
пасище, собственост на Кметство с. Боденец, 
площ преди промяната: 126 919 кв. м, площ след 
промяната: 120 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04827.64.49: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мездра, площ преди промяната: 
5700 кв. м, площ след промяната: 5352 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04827.65.3: 
пасище, собственост на Кметство с. Боденец, 
площ преди промяната: 56 472 кв. м, площ след 
промяната: 55 107 кв. м.

II. С. Царевец, EKATTE 78135, община Мездра, 
одобрени със Заповед № РД-18-18 от 14.01.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 78135.106.535: 

площ: 2299 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 78135.136.11: 
площ: 153 кв. м, за друг обществен обект, ком-
плекс, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 78135.6.15: 
нива, собственост на Савчо Христов Кънецов, 

площ преди промяната: 3414 кв. м, площ след 
промяната: 3395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.18: 
нива, собственост на Бр. Цоло и Цено Въткови 
Банински, площ преди промяната: 7946 кв. м, 
площ след промяната: 7929 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 78135.6.19: 
нива, собственост на Вълко Цолов Калафунски, 
площ преди промяната: 2230 кв. м, площ след 
промяната: 2147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.20: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2133 кв. м, площ след промяната: 
2116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.21: 
нива, собственост на „МП Инвестмънт“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 3793 кв. м, площ след 
промяната: 3734 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.22: 
нива, собственост на „МП Инвестмънт“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 5898 кв. м, площ след 
промяната: 5881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.23: 
нива, собственост на Катерина Нинова Дичева, 
Рада Стефанова Топалска и Надка Нинова Ле-
щарска, площ преди промяната: 3947 кв. м, площ 
след промяната: 3902 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.24: 
нива, собственост на Никола Илиев Савчов То-
палски, площ преди промяната: 5229 кв. м, площ 
след промяната: 5172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.25: 
нива, собственост на Тошо Илиев Топалски, 
площ преди промяната: 4332 кв. м, площ след 
промяната: 4246 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.26: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 653 кв. м, площ след промяната: 591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.27: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 549 кв. м, площ след промяната: 526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.59: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мездра, площ преди промяната: 
1344 кв. м, площ след промяната: 1332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.6.133: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мездра, площ преди промяната: 
616 кв. м, площ след промяната: 612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.7.26: 
нива, собственост на „Тошел Агро“ – ООД, площ: 
3828 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.7.49: 
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 9056 кв. м, площ след промяната: 
9057 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.135: 
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 17 180 кв. м, площ след промяната: 
17 162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.140: 
нива, собственост на Христо Николов Кюропаш-
ки, площ преди промяната: 2617 кв. м, площ след 
промяната: 2581 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 78135.9.141: 
нива, собственост на Христо Николов Кюропаш-
ки, площ преди промяната: 1847 кв. м, площ след 
промяната: 1817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.144: 
нива, собственост на Петър Цолов Крачунков, 
площ преди промяната: 1558 кв. м, площ след 
промяната: 1435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.145: 
нива, собственост на Стоян Христов Топалски, 
площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след 
промяната: 1384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.146: 
нива, собственост на Цоло Петров Котарански, 
площ преди промяната: 2125 кв. м, площ след 
промяната: 2079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.148: 
нива, собственост на Мария Иванова Цолова-Гу-
новска, площ преди промяната: 3738 кв. м, площ 
след промяната: 3683 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 78135.9.150: 
нива, собственост на Игнат Иванов Дешков, 
площ преди промяната: 2742 кв. м, площ след 
промяната: 2712 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.160: 
нива, собственост на Вътко Иванов Близнашки, 
площ преди промяната: 1480 кв. м, площ след 
промяната: 1387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.161: 
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 1961 кв. м, площ след промяната: 
1941 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.39.19: 
нива, собственост на „Царевец Агро“ – ООД, 
площ преди промяната: 2994 кв. м, площ след 
промяната: 2974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.39.20: 
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, 
площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след 
промяната: 1490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.39.21: 
нива, собственост на „Царевец Агро“ – ООД, 
площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след 
промяната: 996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.39.22: 
нива, собственост на Тодорка Цветкова Генова, 
площ преди промяната: 1496 кв. м, площ след 
промяната: 1467 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.65.38: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мездра, площ преди промяната: 
5146 кв. м, площ след промяната: 7098 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 78135.65.398: 
гробищен парк, собственост на Община Мездра, 
площ преди промяната: 9316 кв. м, площ след 
промяната: 9513 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.106.147: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 31 875 кв. м, 
площ след промяната: 31 852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.106.534: 
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 9453 кв. м, площ след промяната: 
7031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78135.9.154: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мездра, площ: 3848 кв. м. 

III. С. Лик, EKATTE 43654, община Мездра, 
одобрени със Заповед № РД-18-1988 от 21.12.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 43654.8.560: 

площ: 4817 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.8.561: 
площ: 946 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.9.580: 
площ: 488 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.9.581: 
площ: 416 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.10.50: 
площ: 9316 кв. м, друг вид ливада, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.10.51: 
площ: 2425 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.12.125: 
площ: 2926 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.12.979: 
площ: 2689 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.138.40: 
площ: 3294 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43654.889.9901: 
площ: 3940 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост; 

поземлен имот с идентификатор 43654.890.9901: 
площ: 2388 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост. 

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 43654.12.20: 
ливада, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 10 438 кв. м, площ след промяната: 
6607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43654.12.56: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мездра, площ преди промяната: 
1504 кв. м, площ след промяната: 1682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43654.12.76: 
ливада, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 7856 кв. м, площ след промяната: 
2254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43654.12.832: 
друг вид нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ 
преди промяната: 24 873 кв. м, площ след про-
мяната: 20 198 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 43654.10.45: 

площ: 1630 кв. м, нива, собственост на Данко 
Христов Цветков. 

IV. С. Крапец, EKATTE 39483, община Мездра, 
одобрени със Заповед № РД-18-1987 от 21.12.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, състоящо се 
в промяна в границите на съществуващи обекти 
в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 39483.20.181: 
данни преди промяната: земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 
ливада, площ: 3923 кв. м, данни след промяната: 
гробищен парк, площ: 4502 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39483.20.182: 
ливада, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 152 168 кв. м, площ след промяната: 
151 590 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39483.21.7: 
нива, собственост на Георги Ангелов Генчев, 
Статко Ангелов Генчев и Генка Начова Георгиева, 
площ преди промяната: 3207 кв. м, площ след 
промяната: 3204 кв. м.

V. С. Ослен Криводол, EKATTE 54256, общи-
на Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1989 
от 21.12.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 54256.38.189: 

площ: 6866 кв. м, водно течение, река, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 54256.889.9901: 
площ: 7969 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 54256.14.88: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2980 кв. м, площ след промяната: 
3226 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.14.89: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2837 кв. м, площ след промяната: 776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.14.90: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2029 кв. м, площ след промяната: 494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.14.94: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2486 кв. м, площ след промяната: 
2332 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 54256.14.96: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1078 кв. м, площ след промяната: 578 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 54256.19.58: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 6465 кв. м, площ след промяната: 
5619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.20.400: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 15 410 кв. м, 
площ след промяната: 15 391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.25.6: 
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2272 кв. м, площ след промяната: 
1725 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.38.187: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 26 813 кв. м, 
площ след промяната: 19 903 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.38.422: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Мездра, площ преди 
промяната: 2552 кв. м, площ след промяната: 
2351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.38.901: 
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 

промяната: 59 393 кв. м, площ след промяната: 
42 347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.11: 
нива, собственост на Петко Иванов Петков, 
площ преди промяната: 1428 кв. м, площ след 
промяната: 1364 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.14: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 973 кв. м, площ след промяната: 915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.15: 
нива, собственост на Славчо Павлов Иванов, 
площ преди промяната: 1417 кв. м, площ след 
промяната: 1346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.16: 
нива, собственост на Кета Неделкова Димитро-
ва, площ преди промяната: 884 кв. м, площ след 
промяната: 871 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.17: 
нива, собственост на Стоян Цанов Иванов, площ 
преди промяната: 906 кв. м, площ след промя-
ната: 837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.20: 
ливада, собственост на Стоян Христов Петков, 
площ преди промяната: 970 кв. м, площ след 
промяната: 653 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.25: 
ливада, собственост на Христо Кръстев Стоянов, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.39: 
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 1739 кв. м, площ след промяната: 
1714 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.219: 
за местен път, собственост на Община Мездра, 
площ преди промяната: 2074 кв. м, площ след 
промяната: 1974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.220: 
за местен път, собственост на Община Мездра, 
площ преди промяната: 3494 кв. м, площ след 
промяната: 106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.221: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мездра, площ преди промя-
ната: 230 кв. м, площ след промяната: 223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.222: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мездра, площ преди промя-
ната: 172 кв. м, площ след промяната: 168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54256.39.248: 
за друг вид застрояване, с. Ослен Kриводол, 
площ преди промяната: 2059 кв. м, площ след 
промяната: 1947 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 54256.20.9: 
нива, собственост на Стоян Николов Иванов, 
площ преди промяната: 3971 кв. м, площ след 
промяната: 3073 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 54256.20.13: 
нива, собственост на Иван Петров Николов, 
площ преди промяната: 1523 кв. м, площ след 
промяната: 1363 кв. м. 

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 54256.25.277: 

площ: 2766 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Ослен Криводол;



СТР.  130  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 18

поземлен имот с идентификатор 54256.39.184: 
площ: 10 977 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Ослен Криводол;

поземлен имот с идентификатор 54256.20.189: 
площ: 6911 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Ослен Криводол.

VI. С. Старо село, EKATTE 69050, община 
Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1990 
от 27.12.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се в промяна в границите на същест-
вуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69050.31.1: 
нива, собственост на Марко Йотов Драганкински, 
площ преди промяната: 2478 кв. м, площ след 
промяната: 740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.31.2: 
нива, собственост на Цено Монов Ценчовски, 
площ преди промяната: 1930 кв. м, площ след 
промяната: 1702 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.31.7: 
нива, собственост на Данка Николова Йотова, 
площ преди промяната: 2494 кв. м, площ след 
промяната: 1472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.41.112: 
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 34 385 кв. м, площ след промяната: 
34 270 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.45.524: 
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 40 544 кв. м, площ след промяната: 
40 607 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 69050.45.624: 
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1378 кв. м, площ 
след промяната: 1298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.1: 
нива, Държавен поземлен фонд, площ преди 
промяната: 11 011 кв. м, площ след промяната: 
10 952 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.3: 
нива, собственост на Йонка Димитрова Йончов-
ска, площ преди промяната: 1986 кв. м, площ 
след промяната: 1899 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.10: 
нива, собственост на Иванчо Димитров Попов, 
площ преди промяната: 2323 кв. м, площ след 
промяната: 2267 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.14: 
нива, собственост на Иван Христов Димитров, 
площ преди промяната: 1399 кв. м, площ след 
промяната: 1352 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.16: 
нива, собственост на Михаил Стефанов Стоицев, 
площ преди промяната: 1080 кв. м, площ след 
промяната: 958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.28: 
нива, собственост на Николай Кузманов Николов, 
площ преди промяната: 3797 кв. м, площ след 
промяната: 3715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.33: 
нива, собственост на Михаил Йолов Михайлов, 
площ преди промяната: 765 кв. м, площ след 
промяната: 687 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.40: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-

ственост на Община Мездра, площ преди промя-
ната: 564 кв. м, площ след промяната: 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.41: 
овощна градина, собственост на Стефан Ценов 
Монов, площ преди промяната: 556 кв. м, площ 
след промяната: 531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69050.106.42: 
зеленчукова градина, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 877 кв. м, площ след 
промяната: 847 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1422

ЗАПОВЕД № РД-18-46 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираните територии в землището на 
гр. Антоново, община Антоново, област Търго-
вище – без териториите, за които кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповеди на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.03.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1424

ЗАПОВЕД № РД-18-47 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираните територии в землището на 
с. Горна Златица, община Антоново, област 
Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 19.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1425
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ЗАПОВЕД № РД-18-48 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираните територии в землището на 
с. Девино, община Антоново, област Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 19.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1426

ЗАПОВЕД № РД-18-49 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираните територии в землището на 
с. Долна Златица, община Антоново, област 
Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 19.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1427

ЗАПОВЕД № РД-18-50 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираните територии в землището на 
с. Китино, община Антоново, област Търгови-
ще – без територията, за която кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповед на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.03.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1428

ЗАПОВЕД № РД-18-51 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Коноп, община Антоново, област Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 19.03.2021 г. на 
Службата по геодезия, картография и кадас-
тър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1429

ЗАПОВЕД № РД-18-52 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Пиринец, община Антоново, област Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 19.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1430

ЗАПОВЕД № РД-18-53 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Присойна, община Антоново, област Търго-
вище. 

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 19.03.2021 г. на 
Службата по геодезия, картография и кадас-
тър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1431

ЗАПОВЕД № РД-18-54 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
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с. Черни бряг, община Антоново, област Търго-
вище – без територията, за която кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповед на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.03.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1432

ЗАПОВЕД № РД-18-55 
от 14 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизираните територии в землището на с. Яст-
ребино, община Антоново, област Търговище. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.03.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Търговище. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

1433

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

РЕШЕНИЕ № 406 
от 30 ноември 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, 
ал. 1, т. 11 и 13 от ЗМСМА Общинският съ-
вет – гр. Средец, приема окончателен вариант на 
общ устройствен план (ОУП) на община Средец.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Средец до Административния съд – Бургас.

Председател: 
Д. Цъцаров

1412

53. – Българската народна банка на основание 
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с 
Решение № 149 от 16.12.2004 г.; изм. с решения 
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на 
Управителния съвет на БНБ, обявява основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
0,00 на сто, считано от 1 март 2022 г.
1529

8. – Министърът на енергетиката на основание 
постъпило заявление за търсене и проучване на 
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) 
открива производство по предоставяне на раз-

решение за търсене и проучване на подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални 
полезни изкопаеми, в площ „ЕЕ-3“, разположена 
на територията на общини Своге и Годеч, област 
София, и общини Вършец и Берковица, област 
Монтана, и описана със следните координати в 
координатна система БГС 2005, зона 35:

№ Х (m) Y (m)

1. 4786691 174655

2. 4782935 181129

3. 4780118 187349

4. 4779958 192081

5. 4778557 195557

6. 4786967 203257

7. 4786210 203533

8. 4785754 204137

9. 4785110 204389

10. 4784809 204866

11. 4783787 205001

12. 4781660 205161

13. 4780125 207244

14. 4778963 207743

15. 4778548 207457

16. 4779384 206244

17. 4778237 206145

18. 4777073 204469

19. 4776389 204614

20. 4775979 205101

21. 4777965 189432

22. 4779122 188925

23. 4778684 188364

24. 4777145 188849

25. 4773840 186501

26. 4773678 184404

27. 4774054 183487

28. 4775920 183311

29. 4776397 182102

30. 4775812 181929

31. 4778628 178683

32. 4780975 175384

33. 4782697 174155

34. 4782984 174318

35. 4784290 174665

36. 4784521 174599

37. 4784699 174634

38. 4785136 174614

39. 4785258 174566

40. 4785847 174873
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№ Х (m) Y (m)

изключена площ

41. 4777990 199900

42. 4777990 200150

43. 4777800 200150

44. 4777800 199900
1477

64. – Прокурорската колегия на Висшия съ-
дебен съвет:

1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във 
връзка с чл. 190 и чл. 178, ал. 3 от ЗСВ 35 сво-
бодни длъжности „следовател“ в следствените 
отдели в окръжните прокуратури, както следва:

– Следствен отдел в Специализираната про-
куратура – 9 свободни длъжности.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната про-
куратура – Благоевград – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – София – 1 свободна длъжност.

– Следствен отдел в Софийската градска про-
куратура – 6 свободни длъжности.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Хасково – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната про-
куратура – Кърджали – 2 свободни длъжности.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Смолян – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Велико Търново – 1 свободна 
длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Плевен – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Габрово – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Добрич – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Шумен – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Силистра – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Бургас – 5 свободни длъжности.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Сливен – 1 свободна длъжност.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Ямбол – 1 свободна длъжност.

– Военно-окръжна прокуратура – София –  
1 свободна длъжност.

2. Определя на основание чл. 178, ал. 1 и 2 
от ЗСВ 8 длъжности „следовател“ в следствените 
отдели в окръжните прокуратури, които да се 
заемат чрез конкурс за първоначално назнача-
ване, както следва:

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – София – 1 длъжност.

– Следствен отдел в Софийската градска про-
куратура – 3 длъжности.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Бургас – 2 длъжности.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Ямбол – 1 длъжност.

– Военно-окръжна прокуратура – София –  
1 длъжност.

3. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и 
чл. 178, ал. 1 от ЗСВ конкурс за първоначално 
назначаване и заемане на 8 свободни длъжности 
„следовател“ в следствените отдели в окръжните 
прокуратури, както следва:

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – София – 1 свободна длъжност.

– Следствен отдел в Софийската градска про-
куратура – 3 свободни длъжности.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Бургас – 2 свободни длъжности.

– Окръжен следствен отдел в Окръжната 
прокуратура – Ямбол – 1 свободнa длъжност.

– Военно-окръжна прокуратура – София –  
1 свободна длъжност.

4. На основание чл. 181, ал. 2 и 4 от ЗСВ 
кандидатите подават писмено заявление за 
участие в конкурса в 14-дневен срок от датата 
на обнародването на обявата в „Държавен вест-
ник“. Разписаният към момента ред за подаване 
на заявления за участие е: лично от кандидата 
или от писмено упълномощен негов предста-
вител в администрацията на Висшия съдебен 
съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12; по 
електронен път с квалифициран електронен 
подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.
justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор 
на официалния адрес на Висшия съдебен съвет 
(гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12). Предвид 
епидемичната обстановка в страната заявления 
за участие се подават само чрез лицензиран 
пощенски оператор в деловодството на Висшия 
съдебен съвет (гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12) 
с известие за доставяне (обратна разписка) или 
по електронен път с квалифициран електронен 
подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.
justice.bg. При подаване на заявлението по пощата 
определяща е датата на пощенското клеймо (датно 
клеймо) при изпращането. Заявления, подадени 
след срока, не се разглеждат. Към заявлението 
се прилагат следните документи: 1. подробна 
автобиография, подписана от кандидата; 2. нота-
риално заверено копие от диплома за завършено 
висше образование по специалността „Право“; 
завършилите висше образование в чуждестранно 
висше учебно заведение представят диплома, ле-
гализирана и призната от МОН и приравнена към 
шестобалната система; 3. нотариално заверено 
копие от удостоверение за придобита юридическа 
правоспособност; 4. медицинско удостоверение, 
издадено в резултат на извършен медицински 
преглед, че лицето не страда от психическо за-
боляване; 5. нотариално заверено копие от тру-
дова/служебна и/или осигурителна книжка или 
друг документ, удостоверяващ съответен стаж 
по чл. 164 от ЗСВ за длъжността; 6. декларация 
за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ 
по образец; 7. попълнен въпросник по образец, 
изготвен от Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет, във връзка с притежаваните от 
кандидата нравствени качества; 8. мотивационно 
писмо; 9. други документи, които по преценка на 
кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.

5. Конкурсът ще се проведе от конкурсна 
комисия на два етапа – писмен и устен изпит 
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
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6. Датата, часът и мястото на провеждане на 
писмения изпит допълнително се обнародват 
в „Държавен вестник“, публикуват се в един 
централен всекидневник, както и на интернет 
страницата на Висшия съдебен съвет.

7. Устният изпит ще се проведе по график и 
на места, определени от конкурсната комисия.

8. Информацията относно етапа на конкурс-
ната процедура ще се публикува на интернет 
страницата на Висшия съдебен съвет съгласно 
правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и 
на Закона за защита на личните данни.
1465

206. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с влязло в сила решение по д. д. 
№ 22/2021 г. на Дисциплинарния съд при Адвокат-
ската колегия – Бургас, Марияна Рангелова Геор-
гиева – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас, 
се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от 12 месеца.
1437

206а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с влязло в сила решение по д. д. 
№ 42/2017 г. на Дисциплинарния съд при Адвокат-
ската колегия – Варна, Мирослав Маринов Анто-
нов – адвокат от Адвокатската колегия – Вар на, 
се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от 18 месеца.
1438

3. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основа-
ние чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот № С220002-091-
0000059/4.02.2022 г. възлага на Валентин Вълков с 
адрес: Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров № 12, 
ет. 2, ап. 12, следната недвижима вещ, представ-
ляваща: самостоятелен обект с идентификатор 
51500.507.50.1.78 в сграда № 1, разположена в по-
землен имот с идентификатор 51500.507.50; адрес на 
имота: Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, вх. Д, 
ет. 3, ап. 2; предназначение: жилище, апартамент; 
площ по кадастрална карта: 54 кв. м (площ по до-
кумент за собственост: 54,37 кв. м), ведно с 0,875 % 
ид.ч. от общите части на сградата и от правото 
на строеж от дворното място, в което е построена 
сградата, представляващо УПИ I-305 в кв. 4101 по 
плана на к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър, с 
граници: над обекта: 51500.507.50.1.95; под обекта: 
51500.507.50.1.61; на същия етаж: 51500.507.50.1.79; 
51500.507.50.1.77.
1420

128. – Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман-
диев“ – Пловдив, обявява конкурс за заемане 
на академична длъжност доцент в област на 
висше образование 8. Изкуства, професионално 
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, 
специалност „Кавал и камерни инструментални 
ансамбли“ – един, за нуждите на катедра „Му-
зикален фолклор“. Срок за подаване на доку-
менти – 2 месеца от обнародването на обявата 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
сградата на ректората на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ – Пловдив, адрес: Пловдив 4000, 
ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 31, тел: 0877 88 
49 55; приемно време: от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
1442

4. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурс за приемане на ре-
довни и задочни докторанти, за които държавата 
осигурява средства за издръжка на обучението им, 
за учебната 2021 – 2022 г. – допълнителен прием, 
в съответствие с Решение № 437 от 2.06.2021 г. на 
Министерския съвет (приложението). Кандидатите 
подават следните документи до ректора на СУ „Св. 
Климент Охридски“: 1. заявление по образец (из-
тегля се от интернет страницата на университета); 
2. декларация по образец (изтегля се от интернет 
страницата на университета); 3. автобиография 
(европейски формат); 4. копие на дипломата за 
завършена образователно-квалификационна степен 
„магистър“ и приложението към нея; завършилите 
при степенна структура на обучение представят 
копия на дипломите за завършени образовател-
но-квалификационни степени „бакалавър“ и „ма-
гистър“ и приложенията към тях; 4.1. в случай че 
издаването на дипломата за висше образование 
е предстоящо, кандидатът подава академична 
справка – оригинал (или нотариално заверено 
копие), в която да са отразени средният успех от 
семестриалните изпити с хорариума на часовете 
по отделните дисциплини и успехът от държавните 
изпити; 4.2. за кандидати, завършили Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, на които 
издаването на дипломата за висше образование е 
предстоящо, се допуска да представят уверение, 
издадено от отдел „Студенти“ към факултета; в 
уверението да са отразени средният успех от семе-
стриалните изпити и успехът от държавните изпити; 
4.3. лица, придобили в чужбина образователно-
квалификационна степен „магистър“, признато по 
законодателството на съответната държава, могат 
да кандидатстват за обучение в докторска степен, 
след като са преминали процедура по признаване 
на образованието от Софийския университет; 5. 
документ, удостоверяващ платена такса за участие 
в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи 
изпит по специалност и 50 лв. по чужд език) – пла-
щането се извършва само по банков път, от всяка 
търговска банка: сметката на СУ „Св. Климент 
Охридски“ е: Българска народна банка – Централно 
управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 
1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св. 
Климент Охридски“, вносител: кандидат-докторан-
тът, задължителната информация, която трябва да 
съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН, 
град по местоживеене, факултетът, към който е 
обявена докторантурата, и кандидатдокторантската 
такса. Всички документи се прилагат в папка. До-
кументите се подават в стая № 114 – деловодство, 
ректорат, само чрез пощенски служби (лицензиран 
пощенски оператор) на адрес: Софийски универ-
ситет „Свети Климент Охридски“, за сектор „Док-
торанти“, бул. Цар Освободител № 15, гр. София, 
1504. Срок за подаване на документи – 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Теле-
фони за контакт: 02/8462185, 02/9308445 – сектор 
„Докторанти“, ректорат. Подробна информация 
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относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет стра-
ницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – допълнителен 
прием за учебната 2021/2022 г.

Приложение

Предложения за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на 
Европейския съюз и на ЕИП, в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021 – 2022 г. – допълни-

телен прием, утвърдени с Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския съвет

№ Шифър Професионално 
направление Докторска програма 

Образователна и научна 
степен „доктор“

редовно задочно

1. 2.3. Философия История на философията (Съвременна фи-
лософия) 1  

2. 3.2. Психология Обща психология (Експериментална психо-
логия) 1  

3. 3.2. Психология Обща психология (Психодиагностика) 1  

1403
120. – Националният археологически инсти-

тут с музей – Българска академия на науките, 
София, обявява конкурс за академична длъжност 
главен асистент по направление 2.2. История 
и археология за нуждите на Секцията за сред-
новековна археология, профил „Средновековна 
българска археология (ХІІ – ХVІІ в.)“ – един, 
със срок за подаване на документи – 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, 
тел. (02) 988 24 06.
1436

1. – Националният институт по метеорология 
и хидрология – София, обявява конкурс за заема-
не на академичната длъжност главен асистент в 
област на висше образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия, научна специалност 
„Инженерна хидрология, хидравлика и водно 
стопанство“ (Хидроложки и водностопански из-
следвания и оценки за планиране и управление 
на язовири), в секция „Хидравлика на водните 
системи“ на департамент „Хидрология“ – един, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в деловодството 
на НИМХ, София, бул. Цариградско шосе № 66. 
За справки: тел. +359 2 462 4529.
1405

13. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 49 по 
протокол № 46 от 27.01.2022 г. на Столичния об-
щински съвет е одобрен подробен устройствен 
план (ПУП) – план за регулация на поземлен 
имот с идентификатор 11394.1794.66 по КККР на 
с. Владая за създаване на нов УПИ IV-66 – „за 
жс“, кв. 14, м. В.з. Приплат – разширение – запад; 
изменение на плана за улична регулация при 
о.т. 98 за създаване на нова улица от о.т. 98 до 
нови о.т. 98а – о.т. 98б – о.т. 98в, кв. 14, и свърза-
ното с това изменение на уличнорегулационната 
граница на УПИ II-65 при о.т. 98 от о.т. 98 до 
о.т. 98а, кв. 14, м. В.з. Приплат – разширение – за-
пад; план за застрояване на нов УПИ IV-66 – „за 
жс“, кв. 14, м. В.з. Приплат – разширение – запад, 
с. Владая, район „Витоша“. Решението и проектът 
са изложени в Район ,,Витоша“. Решението може 

да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Витоша“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
1482

16. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП за изменение на плана за улична регулация 
(ИПУР) по нови о.т. 19 – о.т. 19а – о.т. 30 между 
кв. 55 и кв. 17, изменение на плана за регулация 
на контактни УПИ ІV-57, УПИ V-1529 и УПИ 
ІХ-2738 от кв. 55 и УПИ І-74, УПИ ХХVІ-72, 
73 от кв. 17 и изменение на плана за регулация 
за създаване на нови УПИ ХХІV-71 – „за ЖС“, 
УПИ ХХV-1272 – „за ЖС“, и УПИ V-1267 от 
кв. 17, м. С. Волуяк. Проектът е изложен в Район 
„Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от датата на обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да се запознаят с предложения проект и 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания чрез Район „Връбница“ до главния 
архитект на Столичната община.
1457

16. – Столичната община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 754 по протокол № 43 от 25.11.2021 г. на 
СОС е одобрен проект за подробен устройствен 
план – изменение на план за регулация на УПИ 
XII – „за открита търговия и озеленяване“, като 
се образува нов УПИ XIII-743, 2008 – „за ЖС 
и ОО“ за ПИ с идентификатор 68134.1370.743 
и част от ПИ 68134.1370.2008 по КККР, кв. 25, 
м. Кв. Илиянци, район „Надежда“, по зелените 
цифри, текст и зачертавания съгласно приложе-
ния проект, представляващ неразделна част от 
подробен устройствен план (ПУП) – изменение 
на план за регулация (ИПР) на м. Кв. Илиянци, 
район „Надежда“, одобрен с Решение № 542 по 
протокол № 86 от 23.07.2015 г., т. 49, на СОС; 
проект за изменение на план за застрояване за 
нов УПИ XIII-743, 2008 – „за ЖС и ОО“, кв. 25, 
м. Кв. Илиянци, район „Надежда“, одобрен с 
Решение № 542 по протокол № 86 от 23.07.2015 г., 
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т. 49, на СОС, без допускане на намалени раз-
стояния към вътрешнорегулационни граници, 
съседни имоти и/или сгради, включително през 
улица; премахване на нереализирано строително 
петно, попадащо в нова улица, съгласно прило-
жения проект. Решението и одобреният проект 
за подробен устройствен план са публикувани 
на интернет страницата на Столичната общи-
на – Нап равление ,,Архитектура и градоустрой-
ство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“. Жалбите се подават в Район 
„Надежда“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно 
обслужване“ на Направление „Архитектура и 
градоустройство“ на Столичната община.
1481

19. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 53 по 
протокол № 46 от 27.01.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване на поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 41010.4893.821 от 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Кътина, район „Нови Искър“, за създаване на 
нови урегулирани поземлени имоти ІV-821 – „за 
жилищно строителство“, и V-821 – „за жилищно 
строителство“, от кв. 5а; изменение на плана 
за улична регулация при о.т. 1271 за отваряне 
на нова задънена улица по о.т. 1271 – о.т. 1271а, 
м. С. Кътина, който е изложен в район „Нови 
Искър“. Решението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Администра-
тивния съд – София-град, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се подават в Район „Нови Искър“ и се изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
отдел „Правно-нормативно обслужване“ на На-
правление „Архитектура и градоустройство“ на 
Столичната община.
1458

1. – Община Айтос на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за обекти на техническата инфраструктура извън 
границите на населеното място за обект: „Кабелна 
линия 20 kV от П/С „Айтос“ до СРС стълб 103 А 
на ВЛ „Пролет“ (SAP 4500351123)“, с възложител 
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД. Трасето на 
подземния кабел 20 kV преминава през имоти 
в землищата на с. Караново, община Айтос, 
с. Пирне, община Айтос, и на гр. Айтос. Проек-
тът се намира в дирекция „ТСУРР“ при Община 
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
1444

79. – Община Асеновград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1026 от 
22.12.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, 
е одобрен ПУП – ПП за линеен обект на тех-
ническата инфраструктура: „Трасе за подземна 
кабелна линия НН от същ. табло тип ТЕПО+КК 
ПИ 00702.23.429 по к.к. на Асеновград до ново 
табло тип ТЕПО+КК, монтирано на имотната 
граница на ПИ 99087.11.18 по к.к. на кв. Горни 

Воден, Асеновград“, съгласно нанесените плът-
ни сини линии и сервитути, отразени с черни 
пунктирани линии. На основание чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, 
до Административния съд – Пловдив.
1452

80. – Община Асеновград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1027 от 
22.12.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, 
е одобрен ПУП – ПП за линеен обект на техни-
ческата инфраструктура: „Трасе за отвеждаща 
тръба от преливник на резервоар за вода в ПИ 
72789.85.37 по КККР на с. Тополово за поливане 
на земеделски земи, върху които се отглеждат 
трайни насаждения – лозови масиви, и заустване-
то є в ПИ 72789.85.125 по КККР на с. Тополово“, 
съгласно нанесените плътни червени линии и 
сервитути, отразени със сини пунктирани линии. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез Общин-
ския съвет – Асеновград, до Административния 
съд – Пловдив.
1453

81. – Община Асеновград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1028 от 
22.12.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, 
е одобрен ПУП – ПП за линеен обект на техни-
ческата инфраструктура: „Полски път, минаващ 
през ПИ 58.141, 95.12, 95.13, 95.15, 95.17, 95.18, 95.19, 
95.22 и 95.8, м. Хвойналъка по КК и КР на с. То-
полово, община Асеновград“, съгласно нанесените 
плътни червени линии. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, 
до Административния съд – Пловдив.
1454

82. – Община Асеновград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1071 от 
26.01.2022 г. на Общинския съвет – Асеновград, е 
одобрен ПУП – парцеларен план, част от комплек-
сен проект за обект: „Пътна част за УПИ 5.627, 
шивашки цех и склад за промишлени стоки, м. 
Корията, Асеновград, община Асеновград (ПИ 
с КИ 00702.5.138 и 00702.5.139 по кадастрална-
та карта на Асеновград)“, съгласно нанесените 
плътни зелени линии на приложения проект. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може 
да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асе-
новград.
1455

5. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собствени-
ци по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – план за 
улична регулация (ПУП – ПУР) за транспортен 
достъп до УПИ III-2632 в с.о. Бизнес парк 1, 
ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на 
гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването на съобщението в „Дър-
жавен вестник“.
1461
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1. – Областният управител на област с адми-
нистративен център Варна на основание чл. 149, 
ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от 
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
№ 108 от 18.02.2022 г. за обект: „Разширение и 
рехабилитация на пътека за рулиране Е (ПР Е)“, 
в УПИ I-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, кв. 7 по плана на летище Варна. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението 
за строеж подлежи на обжалване от заинтересо-
ваните лица пред Административния съд – Варна, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез областния управител на област с 
административен център Варна.
1445

2. – Община Ветово на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе 
за кабелна линия 20 kV от ПИ с идентификатор 
10803.247.417 до стълб № 18 от ВЕЛ 20 kV „Писа-
нец“ и МКРУ, предвидено за монтаж в основата 
на стълба, за присъединяване на ФЕЦ „Ветово“ 
с мощност 3850 kW АС, намираща се в ПИ с 
идентификатор 10803.247.417, в землището на 
гр. Ветово, община Ветово, област Русе, местност 
Кантона. Трасето за електропровода тръгва, както 
следва: от т. А (стълб № 18 от ВЕЛ 20 kV „Писа-
нец“) в ПИ с идентификатор 10803.103.462, НТП: 
пасище, мера, публична общинска собственост, и 
след 1,90 м влиза в регулацията на гр. Ветово в 
т. В; от т. В до т. С: трасето преминава по ули-
ци в регулацията на гр. Ветово, за което ще се 
изработи инвестиционен проект; от т. С до т. D: 
трасето преминава през ПИ с идентификатор 
10803.247.432, НТП: пасище, мера, стопанисвано 
от общината; ПИ с идентификатор 10803.247.439, 
НТП: изоставена орна земя, стопанисвана от 
общината; ПИ с идентификатор 10803.247.426, 
НТП: пасище, мера, публична общинска соб-
ственост; ПИ с идентификатор 10803.247.425, 
НТП: селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на „Каолин“ – ЕАД, ПИ с иденти-
фикатор 10803.247.883, НТП: пасище, мера, пуб-
лична общинска собственост. Общата дължина 
на трасето на вариант 1 е с дължина 1126 м. 
Проектът се намира в сградата на общинската 
администрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство 
на територията“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
1462

28. – Община Елена на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за трасе на линеен 
обект – електропровод 20 kV от нов БКТП в имот с 
идентификатор 27190.300.1 (частна собственост) по 
КККР до съществуващ стоманорешетъчен стълб 
(СРС) 20 kV в имот с идентификатор 27190.131.51 
(частна собственост) по КККР на неурбанизира-
ната територия на землище гр. Елена. Трасето на 
електропровода пресича имот с идентификатор 
27190.131.104, с НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ (собственост на Община Елена). 
Общата дължина на трасето е 5,30 л. м и площ 
на сервитута 21 кв. м (40 кв. м). Парцеларният 
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община 

Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, 
където пряко заинтересованите могат да се за-
познаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
1479

30. – Община Елена на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за трасе на линеен 
обект – разширение на клон „В“ на ВМНН към 
ТП „Долни Марян“ за захранване на жилищна 
сграда в имот с идентификатор № 47425.30.8 по 
КККР за неурбанизираната територия на зе-
млище с. Марян. Началната точка на трасето е 
съществуващ стоманобетонов стълб (СБС) в имот 
с идентификатор 47425.30.12, с НТП „Изоставена 
орна земя“ (частна собственост) и продължава 
чрез изправяне на седем нови СБС в имоти с 
идентификатори № 47425.29.932, с НТП „За сел-
скостопански, горски, ведомствен път“ (собстве-
ност на Община Елена) и № 47425.30.935, с НТП 
„За селскостопански, горски, ведомствен път“ 
(собственост на Община Елена) до границата 
на имот с идентификатор № 47425.30.8, с НТП 
„За друг вид застрояване“ (собственост на въз-
ложителя). Общата дължина на трасето е 172 л. 
м и площ на сервитута 487 кв. м. Парцеларният 
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община 
Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, 
където пряко заинтересованите могат да се за-
познаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
1480

27. – Община гр. Перник, област Перник, на 
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, 
че е изработен проект за изменение на плана на 
новообразуваните имоти в местността Маркови 
върби в землището на с. Дивотино, община 
Перник, приет с протокол № 9-2 от 15.02.2022 г. 
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за по-
землен имот 135.36. На основание чл. 28б, ал. 5 
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересу-
ваните лица могат да направят писмени искания 
и възражения по проекта и придружаващата го 
документация до кмета на община Перник. За 
справка: ет. 12, стая 7.
1469

28. – Община гр. Перник, област Перник, на 
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, 
че е изработен проект за изменение на плана на 
новообразуваните имоти в местността Маркови 
върби в землището на с. Дивотино, община 
Перник, приет с протокол № 9-3 от 15.02.2022 г. 
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за по-
землен имот 135.34. На основание чл. 28б, ал. 5 
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересу-
ваните лица могат да направят писмени искания 
и възражения по проекта и придружаващата го 
документация до кмета на община Перник. За 
справка: ет. 12, стая 7.
1470
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47. – Община гр. Перник, област Перник, на 
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, 
че е изработен проект за изменение на плана на 
новообразуваните имоти в местността Винище в 
землището на с. Студена, община Перник, приет 
с протокол № 9-1 от 15.02.2022 г. на комисията, 
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на 
кмета на община Перник, за поземлен имот 
70038.173.13. На основание чл. 28б, ал. 5 от 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересу-
ваните лица могат да направят писмени искания 
и възражения по проекта и придружаващата го 
документация до кмета на община Перник. За 
справка: ет. 12, стая 7.
1471

7. – Община Сандански на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че 
е изготвен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на „Под-
земна кабелна линия 20 kV“ за захранване на 
урегулирани поземлени имоти (УПИ) 66785.24.16, 
66785.24.36, 66785.24.35 и 66785.24.13 (поземлен 
имот с проектен идентификатор 66785.24.37) в м. 
Иловицата по КККР на землището на с. Склаве, 
община Сандански, област Благоевград, в които 
се предвижда изграждане на обект „Фотовол-
таична централа“ в зона Пп, ниско свободно 
застрояване. Трасето на подземната кабелна 
линия 20 kV започва от съществуващ ЖР стълб 
№ 27 на ВЕЛ „Дамяница“, намиращ се в ПИ 
66785.25.48, урбанизирана територия, собственост 
на възложителя, пресича ПИ с идентификатори: 
66785.25.173 – земеделска територия, НТП – за 
селскостопански, горски, ведомствен път, общин-
ска публична собственост на община Сандански; 
66785.24.259 – земеделска територия, НТП – на-
поителен канал, общинска частна собственост 
на Община Сандански; 66785.24.171 – земеделска 
територия, НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, общинска публична собственост 
на Община Сандански, и завършва до УПИ 
66785.24.16, урбанизирана територия, собственост 
на възложителя. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Сандански.
1456

14. – Община Стара Загора на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 1502 от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – Ста-
ра Загора, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план за външно електроза-
хранване и ел. схема за ПИ с идентификатор 
№ 52252.42.86, м. Бащина гора, землище на с. Ново 
село, община Стара Загора. Решението подлежи 
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
чрез Община Стара Загора пред Администра-
тивния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
1468

Върховният административен съд на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от В. Ст. Цветанов на чл. 30, 
33, 34, 34а и 39 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. 
за условията и реда за присъединяване на потре-

бителите и за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи, издадена от министъра 
на регионалното развитие и благоустройството 
(обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г.; попр., бр. 93 
от 19.10.2004 г.), по което е образувано адм. д. 
№ 966/2022 г. по описа на Върховния админи-
стративен съд. Делото е насрочено за 8.11.2022 г.
1441

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от П.Т.З. на Заповед 
№ АД-850-05-203 от 27.09.2018 г. на председателя 
на Народното събрание на Република България, 
по което е образувано адм. д. № 572/2022 г. по 
описа на Върховния административен съд, на-
срочено за 3.05.2022 г. от 14 ч., зала 1.
1476

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от Красимир Иванов 
Кънев чрез адв. Адела Качаунова от АК – Ви-
дин, срещу т. 14 от Списъка на категориите 
информация, подлежаща на класификация като 
служебна тайна в Държавна агенция „Национална 
сигурност“, приложение към Заповед № 3-1031 от 
5.05.2020 г. на председателя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“, по което е образувано 
адм. д. № 12238/2021 г. по описа на Върховния 
административен съд, насрочено за 13.04.2022 г., 
14 ч., първа зала на съда.
1488

Върховният административен съд на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от Административнопроцесуалния кодекс 
съобщава, че е постъпило оспорване от „ТЮФ 
Инженеринг“ – ЕООД, на Наредба № Н-32 от 
2011 г. за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните превозни 
средства – чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а“, издадена 
от министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията (обн., ДВ, бр. 104 от 
2011 г.; изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 
2014 г., бр. 40 от 2016 г., бр. 38 от 2018 г., бр. 80 
от 2020 г.; попр. бр. 84 от 2020 г.), по което е об-
разувано адм. д. № 2828/2021 г. по описа на ВАС, 
насрочено за 3.05.2022 г. от 9 ч., зала 2.
1489

Върховният административен съд на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е постъпило оспорване от Синдикална федерация 
на служителите в Министерството на вътрешните 
работи на Инструкция № 8121з-877 от 6.07.2021 г. 
за дисциплината и дисциплинарната практика в 
Министерството на вътрешните работи, издадена 
от министъра на вътрешните работи, по което 
е образувано адм. д. № 9930/2021 г. по описа на 
ВАС, насрочено за 9.05.2022 г. от 14 ч., зала 1.
1490

Върховният административен съд на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от 
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от  
Ж. М. Ч. против чл. 15, ал. 1 и 3 от Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж – приложение 
№ 1 към член единствен, т. 1 на ПМС № 30 от 
10.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила 
от 1.01.2000 г., посл. изм., бр. 67 от 13.08.2021 г., в 
сила от 1.09.2021 г., по което е образувано адм. д. 
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№ 1191/2022 г. по описа на Върховния админи-
стративен съд, седмо отделение, насрочено за 
31.05.2022 г. от 14 ч., зала № 3.
1491

Административният съд – Пловдив, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че по оспорване от Иван Танов Халачев 
срещу Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните 
данъци и такси на територията на община Хисаря, 
приета с Решение № 491, взета с протокол № 29 
от 21.12.2021 г. на Общинския съвет – Хисаря, 
е образувано адм. д. № 32 по описа за 2022 г. 
на Административния съд – Пловдив. Делото 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 11.04.2022 г. от 10,10 ч. Всеки, който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна по реда 
на чл. 189, ал. 2 от Административнопроцесуал-
ния кодекс.
1492

Габровският районен съд уведомява Моха-
мед Рагаб Хамед Мохамед Елхербауи, роден на 
20.08.1986 г. в гр. Бахейра, Египет, без адресна ре-
гистрация на територията на Република България, 
че срещу него е образувано гр. д. № 2192/2021 г. 
по описа на съда въз основа на подадена от Люд-
мила Иванова Иванова искова молба с правно 
основание чл. 49 СК. Ако в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ ответникът 
Мохамед Рагаб Хамед Мохамед Елхербауи не 
се яви в Районния съд – Габрово, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията или не 
упълномощи представител, ще му бъде назначен 
особен представител.
1486

Ловешкият районен съд, VII състав, на 
основание чл. 48, ал. 1 от ГПК съобщава на 
ответниците Джоан Доун Текстън, родена на 
8.07.1970 г., и Питър Антъни Текстън, роден на 
9.05.1962 г., граждани на Великобритания, че 
срещу тях е заведено гр. д. № 2097/2021 г. по 
описа на РС – Ловеч, от Христо Стоянов Хри-
стов по чл. 108 от ЗС за установяване право 
на собственост и предаване на владение върху 
поземлен имот с идентификатор 20420.461.365 
по КККР на с. Деветаки, община Ловеч, с адрес 
на имота: с. Деветаки, ул. Деветашка пещера 
№ 36, заедно с построените в имота двуетажна 
жилищна сграда – еднофамилна, с идентифика-
тор 20420.461.365.1, едно етажна селскостопанска 
сграда с идентификатор 20420.461.365.2, едно-
етажна селскостопанска сграда с идентификатор 
20420.461.365.3 и едноетажна селскостопанска 
сграда с идентификатор 20420.461.365.4, и че в 
деловодството на Ловешкия районен съд се на-
мират исковата молба и приложенията към нея, 
препис от които могат да получат в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“, 
като ги предупреждава, че ако не се явят в съда 
в двуседмичния срок, за да получат препис от 
исковата молба и приложенията към нея, съдът 
ще им назначи особен представител.
1448

Районният съд – Пазарджик, съобщава на 
ответницата Софья Леонидовна Андреева, с 
неизвестен адрес, родена на 4.12.1978 г., за обра-
зувано срещу нея гр. д. № 20225220100259/2022 г. 
по искова молба за развод, подадена от Николай 

Тодоров Николов от гр. Пазарджик, ул. Яков Ма-
такиев № 76, вх. А, ет. 6, препис от която ведно 
с приложенията може да получи в деловодството 
на Районния съд – Пазарджик (лично или чрез 
пълномощник), в двуседмичен срок от обнарод-
ването на съобщението в „Държавен вестник“.
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Добричкият окръжен съд, гражданско отделе-
ние, уведомява, че е образувано гр. д. № 451/2017 г. 
по искова молба на КПКОНПИ срещу Геновева 
Тодорова Рачева и Димитрина Райчева Димит-
рова, и двете от Добрич, с която са предявени 
искове на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ 
(отм.) за отнемане от ответниците на имущество 
на обща стойност 441 092,58 лв.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 
от ЗОПДНПИ от Димитрина Райчева Димитрова, 
ЕГН 7104247910:

– Сума в размер на 50 100 лв., представляваща 
върнат заем, предоставен на „БУЛ ИТ“ – ЕООД.

– Сума в размер на 9850 лв., представляваща 
вноски от титуляря по разплащателна сметка в 
левове № BG92 СЕСВ 9790 1057 7941 00, открита в 
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр 
Димитрина Райчева Димитрова, ЕГН 7104247910.

– Сума в размер на 2316,50 лв., представляваща 
вноски от трети лица по разплащателна сметка в 
левове № BG92 СЕСВ 9790 1057 7941 00, открита в 
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр 
Димитрина Райчева Димитрова, ЕГН 7104247910.

– Сумата в размер на 62 165,84 лв., предста-
вляваща вноски от титуляря по разплащателна 
сметка в евро № BG74 СЕСВ 9790 1457 7941 00, 
открита на 10.08.2007 г. в „Централна кооператив-
на банка“ – АД, с титуляр Димитрина Райчева 
Димитрова, ЕГН 7104247910.

– Сума в размер на 27 639,42 лв., представля-
ваща вноски от трети лица по разплащателна 
сметка в евро № BG74 СЕСВ 9790 1457 7941 00, 
открита на 10.08.2007 г. в „Централна кооператив-
на банка“ – АД, с титуляр Димитрина Райчева 
Димитрова, ЕГН 7104247910.

– Сума в размер на 12 180,26 лв., представля-
ваща вноски от трети лица по картова сметка в 
евро, по издадена дебитна карта „Виза“ № BG26 
RZBB 9155 1001 3566 00, открита на 22.07.2011 г. 
в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр Димитрина 
Райчева Димитрова, ЕГН 7104247910.

– Сума в размер на 24 024,95 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по кредит по раз-
плащателна сметка в левове № BG28 ТТВВ 9400 
1523 9121 74, открита на 28.11.2008 г. в „СЖ Екс-
пресбанк“ – АД, с титуляр Димитрина Райчева 
Димитрова, ЕГН 7104247910.

– Сума в размер на 569,40 лв., представляваща 
постъпила от трето лице и преобразувана сума 
по сметката чрез трансфер от спестовна сметка 
в евро № BG86 ТТВВ 9400 4524 2653 69 (на про-
веряваното лице в същата банка).

– Сума в размер на 11 846,21 лв., представ-
ляваща непреобразуваната част от извършени 
вноски от титуляря, внесени по спестовна сметка 
в евро № BG86 ТТВВ 9400 4524 2653 69, открита 
в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Димитрина 
Райчева Димитрова, ЕГН 7104247910.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ от Димитрина Райчева 
Димитрова с ЕГН 7104247910:
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– Сума в размер на 4500 лв., получена от про-
дажбата на 50 дружествени дяла от капитала на 
„БУЛ ИТ“ – ЕООД, ЕИК 124700396.

– Сума в размер на 3500 лв., получена от про-
дажбата на 100 дружествени дяла от капитала на 
„ЕВРО БУЛ ИТ“ – ЕООД, ЕИК 124606107.

– Сума в размер на 2500 лв., получена от про-
дажбата на 50 дружествени дяла от капитала на 
„Технолифт“ – ЕООД, ЕИК 124717029.

– Сума в размер на 14 000 лв., получена от про-
дажбата на ПИ с площ от 505 кв. м в землището 
на с. Кранево, община Балчик, област Добрич.

– Сума в размер на 15 400 лв., представлява-
ща изплатена сума по издадена на 21.04.2010 г. 
запис на заповед.

– Сума в размер на 60 000 лв., получена от 
продажбата на апартамент № 7, намиращ се в 
гр. Добрич.

– Сума в размер на 14 000 лв., получена от 
продажбата на 1/2 ид. ч. от лозе с площ 1253 кв. м 
по кадастралната карта на гр. Добрич, ведно с 
построената в него едноетажна вилна сграда.

– Сума в размер на 1500 лв., получе -
на от продажбата на лек автомобил, марка 
„Алфа Ромео“, модел „145“, рег. № ТХ 0319 
ТХ, рама № ZAR93000002207623, двигател 
№ AR676011272560.

– Сума в размер на 5000 лв., получе-
на от продажбата на лек автомобил, марка 
„Опел“, модел „Астра Караван“, рег. № ТХ 
0320 ТХ, рама № W0L0TGF3542176261, двигател 
№ Z17DTL0968736.

– Сума в размер на 10 000 лв., получе-
на от продажбата на лек автомобил, марка 
„Мерцедес“, модел „Е 320 ЦДИ“, рег. № ТХ 
4455 ХВ, рама JVWDB2110261А313383, двигател 
№ 64896130026652.

– Сума в размер на 4500 лв., получе-
на от продажбата на лек автомобил, марка 
„Рено“, модел „Лагуна“, рег. № ТХ 0318 ХН,  
р ама  № V F1КG 0F 0 62 61 3332 0 ,  д ви г а т е л 
№ G9TD702С002536.

– Сума в размер на 3500 лв., получена от 
продажбата на лек автомобил, марка „Нисан“, 
модел „Примера“, рег. № ТХ 1201 ХН, рама 
№ SJNFAAP11U0354109, двигател № GA16527148Q.

– Сума в размер на 86 500 лв., представлява-
ща 50 % от невъзстановени вноски през 2007 г. 
в „БУЛ ИТ“ – ЕООД, ЕИК 124700396.

– Сума в размер на 500 лв., представляваща 
50 % от невъзстановени вноски през 2009 г. в 
„БУЛ ИТ“ – ЕООД, ЕИК 124700396.

– Сума в размер на 9000 лв., представляваща 
50 % от възстановени вноски през 2009 г. в „БУЛ 
ИТ“ – ЕООД, ЕИК 124700396.

– Сума в размер на 600 лв., представляваща 
30 % от невъзстановени вноски през 2009 г. в  
„ЕВРО БУЛ ИТ“ – ЕООД, ЕИК 124700396.

– Сума в размер на 900 лв., представляваща 
90 % от възстановени вноски през 2010 г. в „БУЛ 
ИТ“ – ЕООД, ЕИК 124700396.

– Сума в размер на 2500 лв., представляваща 
50 % от невъзстановени вноски през 2007 г. в 
„Технолифт“ – ЕООД, ЕИК 124717029.

На основание чл. 65, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 
от ЗОПДНПИ от Геновева Тодорова Рачева, ЕГН 
4305247917:

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Корса“, 
рег. № ТХ 3755 ХА, рама № W0L0XCF6836132036, 

двигател № Z12XEBR4055, дата на първа регис-
трация 8.08.2003 г.

Уведомява заинтересованите лица, че могат да 
предявят своите претенции върху имуществото, 
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2 
от ГПК – до приключване на съдебното дирене 
пред първоинстанционния съд.

Насрочва делото за 20.06.2022 г. от 10 ч.
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Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние – първоинстанционни състави, 21-ви състав, 
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че 
има образувано гр. д. № 13130/2020 г. въз основа 
на постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) 
срещу Ангел Йорданов Кателиев и Цветомира 
Любомирова Кателиева за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество, 
описано, както следва:

1. От Ангел Йорданов Кателиев:
– сума от 2 лв., представляваща паричната 

равностойност на 2 дружествени дяла от капи-
тала на „Даникат 2008“ – ЕООД, ЕИК 201470706;

– сума от 14 517,26 лв., нетен доход от наеми;
– сума от 900 лв., вноски на каса от трети 

лица без основание по разплащателна сметка 
ФЛ № 24614093 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Ангел Йорданов Кателиев;

– сума от 250 лв., вноски на каса от Ангел 
Йорданов Кателиев по разплащателна сметка 
ФЛ № 24614093 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Ангел Йорданов Кателиев;

– сума от 727,50 лв., непреобразуван ос-
татък от вноски на каса от Ангел Йорданов 
Кателиев по разплащателна сметка с IBAN 
BG37UBBS88881000650470 в „Обединена българска 
банка“ – АД, с титуляр Ангел Йорданов Кателиев;

– сума от 5520,71 лв., представляваща преводи 
от трети лица без основание, получени от Ангел 
Йорданов Кателиев по Western Union – Southern 
Europe.

2. От Ангел Йорданов Кателиев и Цветомира 
Любомирова Кателиева:

– сума от 18 700 лв., представляваща паричната 
равностойност на лек автомобил марка „БМВ“, 
модел „Х5“, регистрационен номер А0600МА, 
№ на рама WBAFA51060LM23339, към датата на 
отчуждаването му.

3. От Цветомира Любомирова Кателиева:
– сума от 11 656,58 лв., непреобразуван остатък 

от вноски на каса от Цветомира Любомирова 
Кателиева по разплащателна сметка с IBAN 
BG57UNCR70001520064995 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Цветомира Любомирова 
Кателиева;

– сума от 1200 лв., вноски на каса от трето 
лице без основание по разплащателна сметка с 
IBAN BG57UNCR70001520064995 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Цветомира Любоми-
рова Кателиева;

– сума от 400 лв. непреобразуван остатък 
от вноски на каса от Цветомира Любомирова 
Кателиева по разплащателна сметка с IBAN 
BG06IORT73781008984600 в „Инвестбанк“ – АД, 
с титуляр Цветомира Любомирова Кателиева;

– сума от 10 015,21 лв., представляваща обратно 
изкупените дялове от ДСК ФПП по разплаща-
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телна сметка № 20710108 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Цветомира Любомирова Кателиева.

Съдът определя дата на първото открито съ-
дебно заседание за 26.05.2022 г. от 10 ч.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

44. – Председателят на Върховния касационен 
съд и председателят на Върховния администрати-
вен съд на основание чл. 29а, ал. 1 и 5 във връзка 
с чл. 16, ал. 4, изр. първо от Закона за съдебната 
власт, чл. 3, ал. 1, 3 и 6 от Правилата за провеждане 
на избори на членове на Висшия съдебен съвет 
от съдиите, прокурорите и следователите (приети 
с решение на пленума на Висшия съдебен съвет 
по протокол № 7 от 17.02.2022 г.) и решение от 
28.02.2022 г. свикват общо събрание на съдиите за 
избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет 
от състава на съдиите и канят съдиите от Върхов-
ния касационен съд, Върховния административен 
съд, апелативните съдилища, Военно-апелативния 
съд, Апелативния специализиран наказателен 
съд, окръжните съдилища, административните 
съдилища, военните съдилища, Специализирания 
наказателен съд и районните съдилища да вземат 
участие в общото събрание, което ще се проведе 
в две последователни съботи, както следва:

– на 18 юни 2022 г. в 10,00 ч. (първа събота) – в 
София, зала 1 на Националния дворец на култу-
рата, бул. България;

– на 25 юни 2022 г. в 8,00 ч. (втора събота) – в 
София, Съдебна палата, бул. Витоша № 2, партер 
(централно фоайе).

I. Дневен ред на събранието, което ще се про-
веде на 18 юни 2022 г. в 10,00 ч. (първа събота):

1. откриване на събранието и обявяване на 
броя на присъстващите съдии;

2. избор на председател на събранието;
3. избор на избирателна комисия;
4. избор на избирателни секции (секционни 

комисии) и определяне на техния брой;
5. приемане на решение на общото събрание 

на съдиите за времето за изслушване на всеки 
от кандидатите;

6. изслушване на кандидатите по азбучен ред 
и въпроси към тях.

II. Дневен ред на събранието, което ще се 
проведе на 25 юни 2022 г. в 8,00 ч. (втора събота):

1. провеждане на избор на членове на Висшия 
съдебен съвет от съдиите в съответствие с проце-
дурата по чл. 31 – 36 от Правилата за провеждане 
на избори за членове на Висшия съдебен съвет от 
съдиите, прокурорите и следователите;

2. обявяване на решението на избирателната 
комисия за резултатите от избора.

III. В условията на обявена извънредна епи-
демична обстановка по решение на пленума на 
Висшия съдебен съвет и при наличие на техническа 
възможност общото събрание може да се проведе 
дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване 
на видеоконферентна връзка.

IV. Предложенията за членове на Висшия съ-
дебен съвет от съдиите се правят при спазване на 
изискванията на чл. 29в от Закона за съдебната 
власт и чл. 12 от Правилата за провеждане на 
избори за членове на Висшия съдебен съвет от 
съдиите, прокурорите и следователите, а именно:

1. депозират се в деловодството на Висшия съде-
бен съвет – след обнародване в „Държавен вестник“ 
на свикването на общото събрание и не по-късно 
от два месеца преди първата събота на провежда-
нето му (до 17 април 2022 г. включително), заедно 
с писменото съгласие на кандидата и се обявяват 
заедно с мотивите и имената на предложителите 
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет 
в срок до три дни от постъпването им;

2. в четиринадесетдневен срок от обявяването на 
предложенията кандидатите представят в писмена 
форма подробна автобиография, мотивите си и 
концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, 
както и документи за съответствие с изискванията 
на закона; в същия срок кандидатите представят 
декларация, свързана с несъвместимостта или за 
обстоятелства, които могат да доведат до частен 
интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество при вземане 
на решения, за имотното си състояние и произхода 
на средствата за придобиване на имуществото си 
по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт; до-
кументите следва да се публикуват в срок до три 
дни от представянето им на интернет страницата 
на Висшия съдебен съвет;

3. становищата за кандидатите и въпросите към 
тях се представят до 3 юни 2022 г. и се публикуват 
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет 
в срок до три дни след постъпването им.

V. Регистрацията започва 120 минути преди 
обявения час на провеждане на събранието – в 
8,00 ч. на 18 юни 2022 г.

VI. Общото събрание се провежда, ако при-
състват повече от половината от включените в 
избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона 
за съдебната власт съдии. При липса на кворум 
събранието се отлага за един час по-късно и се 
провежда независимо от броя на присъстващите. 
Събранието е публично и се излъчва в реално 
време чрез интернет страницата на Висшия съ-
дебен съвет.

VII. Организационно-техническата подготовка 
на събранието се извършва от администрацията 
на Висшия съдебен съвет.
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44а. – Главният прокурор на Република Бъл-
гария на основание чл. 29а, ал. 2, 5 и 6 във връзка 
с чл. 16, ал. 4, изр. второ от Закона за съдебната 
власт и Заповед № РД-04-53 от 1.03.2022 г. свиква 
общо събрание на прокурорите за избор на члено-
ве на Висшия съдебен съвет и кани прокурорите 
във: Върховната касационна прокуратура и Вър-
ховната административна прокуратура, апелатив-
ните прокуратури, Апелативната специализирана 
прокуратура, Военно-апелативната прокуратура, 
окръжните прокуратури, Специализираната про-
куратура, военно-окръжните прокуратури и ра-
йонните прокуратури, да вземат участие в общото 
събрание на прокурорите за избор на членове на 
Висшия съдебен съвет, което ще се проведе в две 
последователни съботи, както следва:

– на 2 юли 2022 г. в 10,00 ч. (първа събота) – в 
София, зала 4, „Интер Експо център“, бул. Цари-
градско шосе № 147;

– на 9 юли 2022 г. в 8,00 ч. (втора събота) – в 
София, Съдебна палата, бул. Витоша № 2, партер 
(централно фоайе).
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І. Дневен ред на събранието, което ще се проведе 
на 2 юли 2022 г. в 10,00 ч. (първа събота):

1. откриване на събранието и обявяване броя 
на присъстващите прокурори;

2. избор на председател на събранието;
3. избор на избирателна комисия;
4. избор на избирателни секции (секционни 

комисии) и определяне на техния брой;
5. приемане на решение на общото събрание на 

прокурорите за времето за изслушване на всеки 
от кандидатите;

6. изслушване на кандидатите по азбучен ред 
и въпроси към тях.

ІІ. Дневен ред на събранието, което ще се 
проведе на 9 юли 2022 г. в 8,00 ч. (втора събота):

1. провеждане на избор на членове на Висшия 
съдебен съвет от прокурорите в съответствие с 
процедурата по чл. 31 – 36 от Правилата за про-
веждане на избори за членове на Висшия съдебен 
съвет от съдиите, прокурорите и следователите;

2. обявяване на решението на избирателната 
комисия за резултатите от избора.

ІІІ. В условията на обявена извънредна епи-
демична обстановка по решение на пленума на 
Висшия съдебен съвет и при наличие на техническа 
възможност общото събрание може да се проведе 
дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване на 
видеоконферентна връзка.

IV. Предложенията за членове на Висшия съде-
бен съвет от прокурорите се правят при спазване 
изискванията на чл. 29в от Закона за съдебната 
власт и чл. 12 от Правилата за провеждане на 
избори за членове на Висшия съдебен съвет от 
съдиите, прокурорите и следователите, а именно:

1. депозират се в деловодството на Висшия съде-
бен съвет – след обнародване в „Държавен вестник“ 
на свикването на общото събрание и не по-късно 
от два месеца преди първата събота на провеж-
дането му (до 1 май 2022 г. включително), заедно 
с писменото съгласие на кандидата и се обявяват 
заедно с мотивите и имената на предложителите 
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет 
в срок до три дни от постъпването им.

2. в четиринадесетдневен срок от обявяването на 
предложенията кандидатите представят в писмена 
форма подробна автобиография, мотивите си и 
концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, 
както и документи за съответствие с изискванията 
на закона; в същия срок кандидатите представят 
декларация, свързана с несъвместимостта или за 
обстоятелства, които могат да доведат до частен 
интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество при вземане 
на решения, за имотното си състояние и произхода 
на средствата за придобиване на имуществото си 
по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт; до-
кументите следва да се публикуват в срок до три 
дни от представянето им на интернет страницата 
на Висшия съдебен съвет;

3. становищата за кандидатите и въпросите към 
тях се представят до 17 юни 2022 г. и се публику-
ват на интернет страницата на Висшия съдебен 
съвет в срок до три дни след постъпването им (20 
юни 2022 г.).

V. Регистрацията започва 120 минути преди 
обявения час на провеждане на събранието – в 
8,00 ч. на 2 юли 2022 г.

VI. Общото събрание се провежда, ако при-
състват повече от половината от включените в 
избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт прокурори. При липса на кворум 
събранието се отлага за един час по-късно и се 
провежда независимо от броя на присъстващите. 
Събранието е публично и се излъчва в реално време 
чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

VII. Организационно-техническата подготовка 
на събранието се извършва от администрацията 
на Висшия съдебен съвет.
1527

44б. – Главният прокурор на Република Бълга-
рия на основание чл. 29а, ал. 3, 5 и 6 във връзка с 
чл. 16, ал. 4, изр. последно от Закона за съдебната 
власт и Заповед № РД-04-52 от 1.03.2022 г. свиква 
общо събрание на следователите за избор на член 
на Висшия съдебен съвет от състава на следова-
телите и кани следователите от Националната 
следствена служба и от следствените отдели в 
окръжните прокуратури, в Софийската градска 
прокуратура, в Специализираната прокуратура и 
военно-окръжните прокуратури да вземат участие 
в общото събрание на следователите за избор 
на член на Висшия съдебен съвет от състава на 
следователите, което ще се проведе в две после-
дователни съботи, както следва:

– на 4 юни 2022 г. в 10,00 ч. (първа събота) – в 
София, зала 3, Национален дворец на културата, 
бул. България;

– на 11 юни 2022 г. в 8,00 ч. (втора събота) – в 
София, Съдебна палата, бул. Витоша № 2, партер 
(централно фоайе).

І. Дневен ред на събранието, което ще се проведе 
на 4 юни 2022 г. в 10,00 ч. (първа събота):

1. откриване на събранието и обявяване броя 
на присъстващите следователи;

2. избор на председател на събранието;
3. избор на избирателна комисия;
4. избор на избирателни секции (секционни 

комисии) и определяне на техния брой;
5. приемане на решение на общото събрание на 

следователите за времето за изслушване на всеки 
от кандидатите;

6. изслушване на кандидатите по азбучен ред 
и въпроси към тях.

ІІ. Дневен ред на събранието, което ще се 
проведе на 11 юни 2022 г. в 8,00 ч. (втора събота):

1. провеждане на избор на член на Висшия 
съдебен съвет от следователите в съответствие с 
процедурата по чл. 31 – 36 от Правилата за про-
веждане на избори за членове на Висшия съдебен 
съвет от съдиите, прокурорите и следователите;

2. обявяване на решението на избирателната 
комисия за резултатите от избора.

ІІІ. В условията на обявена извънредна епи-
демична обстановка по решение на пленума на 
Висшия съдебен съвет и при наличие на техническа 
възможност общото събрание може да се проведе 
дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване на 
видеоконферентна връзка.

IV. Предложенията за член на Висшия съдебен 
съвет от следователите се правят при спазване 
изискванията на чл. 29в от Закона за съдебната 
власт и чл. 12 от Правилата за провеждане на 
избори за членове на Висшия съдебен съвет от 
съдиите, прокурорите и следователите, а именно:

1. депозират се в деловодството на Висшия съде-
бен съвет – след обнародване в „Държавен вестник“ 
на свикването на общото събрание и не по-късно 
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от два месеца преди първата събота на провежда-
нето му (до 3 април 2022 г. включително), заедно 
с писменото съгласие на кандидата и се обявяват 
заедно с мотивите и имената на предложителите 
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет 
в срок до три дни от постъпването им.

2. в четиринадесетдневен срок от обявяването на 
предложенията кандидатите представят в писмена 
форма подробна автобиография, мотивите си и 
концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, 
както и документи за съответствие с изискванията 
на закона; в същия срок кандидатите представят 
декларация, свързана с несъвместимостта или за 
обстоятелства, които могат да доведат до частен 
интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество при вземане 
на решения, за имотното си състояние и произхода 
на средствата за придобиване на имуществото си 
по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт; до-
кументите следва да се публикуват в срок до три 
дни от представянето им на интернет страницата 
на Висшия съдебен съвет;

3. становищата за кандидатите и въпросите към 
тях се представят до 20 май 2022 г. и се публику-
ват на интернет страницата на Висшия съдебен 
съвет в срок до три дни след постъпването им (23 
май 2022 г.).

V. Регистрацията започва 120 минути преди 
обявения час на провеждане на събранието – в 
8,00 ч. на 4 юни 2022 г.

VI. Общото събрание се провежда, ако при-
състват повече от половината от включените в 
избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт следователи. При липса на кворум 
събранието се отлага за един час по-късно и се 
провежда независимо от броя на присъстващите. 
Събранието е публично и се излъчва в реално време 
чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

VII. Организационно-техническата подготовка 
на събранието се извършва от администрацията 
на Висшия съдебен съвет.
1528

2. – Управителният съвет на Синдикат на 
производителите на „Бира, храни и напитки и 
съпътстващите ги дейности“ (СБХН) – КНСБ, на 
основание чл. 25, ал. 3 от устава и чл. 26, ал. 1 и 
§ 2, ал. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ свиква Десетия редовен 
конгрес на СБХН – КНСБ, на 11.04.2022 г. в 10 ч. 
в с. Чифлик, хотел „Балкан“, област Ловеч, при 
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управи-
телния съвет за дейността на СБХН за периода 
2017 – 2021 г.; 2. доклад на финансово-контрол-
ната комисия за периода 2017 – 2021 г.; 3. избор 
на ръководни и контролни органи на СБХН и 
делегати на 9-ия конгрес на КНСБ; 4. изменение 
и допълнение на устава на СБХН – КНСБ; 5. 
приемане на Платформа на основните приоритети 
на СБХН за периода 2017 – 2021 г. Поканват се 
делегатите на Десетия конгрес на СБХН – КНСБ, 
избрани от синдикалните организации, съг-
ласно определената квота на 20 синдикални 
членове – един делегат. По право делегати на 
конгреса са: председателят и зам.-председателят 
на СБХН, председателят на ФКК, неизбраните 
за делегати председатели на синдикалните орга-
низации и членовете на управителния съвет на 
СБХН – КНСБ. Регистрацията на делегатите ще 
започне на 11.04.2022 г. в 9 ч. във фоайето на хотел 

„Балкан“. Поканата се поставя на информацион-
ното табло на 28.02.2022 г. в административната 
сграда на КНСБ, София, пл. Македония № 1, 
ет. 6, не по-късно от един месец преди датата 
на провеждане на Х конгрес на Синдикат „Бира, 
храни и напитки“ – КНСБ – 11.04.2022 г. Мате-
риалите по дневния ред на Десетия конгрес на 
СБХН – КНСБ, се намират на разположение в 
офиса на синдиката, София, пл. Македония № 1, 
ет. 6, офис 3.
1485

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Гръцки бизнес съвет в Бъл-
гария“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 12.04.2022 г. в 18 ч. в София, 
пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, при 
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане 
отчета за дейността на управителния съвет на 
сдружението за 2021 г.; 2. одобряване на годиш-
ния финансов отчет на сдружението за 2021 г.; 
3. освобождаване от отговорност членовете на 
управителния съвет за дейността им през 2021 г.; 
4. обсъждане и приемане бюджета на сдружени-
ето за 2022 г.; 5. освобождаване на член/ове от 
състава на управителния съвет; 6. избор на нов/и 
член/ове на управителния съвет; 7. одобрение и 
отпускане на сума, предназначена за реконструк-
ция на сградата в двора на църква „Свети Георги“ 
в София (Гръцката църква), която ще се ползва 
от ТЕГ – София. Предложен размер от 50 000 до 
75 000 евро; 8. изменения на устава на „Гръцки 
бизнес съвет в България“. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
1472

7. – Управителният съвет на сдружение „Клуб 
9000“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ със 
свое решение от 9.02.2022 г. насрочва годишното 
общо събрание на сдружението на 28.04.2022 г. в 
10 ч. в зала 1 на Българския институт по стан-
дартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар 
Станчев № 13, при следния дневен ред: 1. отчет 
на управителния съвет за дейността на сдруже-
нието през 2021 г. и основни насоки за 2022 г.; 
2. отчет на контролния съвет за дейността през 
2021 г.; 3. годишен финансов отчет за 2021 г. и 
доклад за дейността съгласно изискванията на 
чл. 40 ЗЮЛНЦ: актуализация на бюджета на 
„Клуб 9000“ за 2022 г. и приемане бюджет за 
2023 г.; определяне годишното възнаграждение 
на председателя и членовете на управителния и 
контролния съвет за 2022 г.
1473

28. – Управителният съвет на Международ-
ната академия по българознание, иновации и 
култура (МАБИК), София, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на МАБИК свиква 
общо събрание на сдружението на 10.05.2022 г. 
от 9,30 ч. в залата на ФНСС, бул. Христо Ботев 
№ 71, ет. 2, София, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на МАБИК през 2021 г.; 2. 
ГФО на сдружението през 2021 г.; 3. разни. При 
липса на кворум общото събрание ще се проведе 
един час по-късно на същото място, същия ден и 
при същия дневен ред. Писмените материали по 
дневния ред са на разположение в офиса на сдру-
жението – София, бул. Христо Ботев № 71, ет. 2.
1484
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):

І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 

други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите 

се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация 

на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент 

за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест 
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. 

Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз-

пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2022 г.: 
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31, 

тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са: 

за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
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1. – Управителният съвет на сдружение „Ту-
ристическо дружество „Галата“ – Варна, на осно-
вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно 
събрание на 28.04.2022 г. (четвъртък) в 18,30 ч. 
в конферентната зала на хотел „Аква“ с адрес: 
Варна, ул. Девня № 12-а, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2. 
отчет за финансовото състояние на сдружението; 
3. доклад относно състоянието на туристическа 
база „Ветеран“, стопанисвана от сдружение ТД 
„Галата“; 4. приемане на изменения и допълнения 
в устава на сдружението; 5. избор на управителен 
съвет и контролна комисия; 6. приемане на бюджет 
на сдружението и определяне размера на членския 
внос; 7. определяне на делегати, представляващи 
дружеството на предстоящи общи събрания на 
Българския туристически съюз и други сходни 
организации; 8. определяне на насоки на развитие 
на дружеството и одобрение на работни програми 
за следващ период на развитие; 9. други.
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5. – Управителният съвет на ХК „Локомотив“, 
гр. Каспичан, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и 
чл. 24 от устава на клуба и протоколно решение 
№ 1 на управителния съвет от заседание, проведено 
на 12.02.2022 г., свиква общо събрание на клуба 
на 15.06.2022 г. от 17 ч. в залата на Пенсионерския 

клуб в гр. Каспичан, ул. Мадарски конник № 56, 
при дневен ред: 1. отчет за дейността на ХК „Ло-
комотив“ за периода 19.06.2021 г. – 18.06.2022 г.; 2. 
финансов отчет на ХК „Локомотив“ за периода 
19.06.2021 г. – 18.06.2022 г.; 3. разни. При липса 
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред, колкото 
и членове да се явят.
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1. – Управителният съвет на Асоциацията 
на свиневъдите в България – Шумен, на осно-
вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на асоциацията на 14.04.2022 г. (четвъртък) в 
14 ч. в Шумен, бул. Симеон Велики № 3, при 
следния дневен ред: 1. отчет и информация на 
УС за дейността на АСБ за 2021 г.; 2. приемане 
на финансов отчет за 2021 г.; 3. приемане на 
годишния доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; 4. 
смяна на член на управителния съвет на АСБ; 5. 
приемане на нови членове и освобождаване на 
членове на АСБ; 6. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред.
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