
Приложение    
към чл. 1, ал. 1 

 

Допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители с 

бюджетни кредити 

 

 

№ Направление на разхода и мерки Сума (лв.) 

   

 ВСИЧКО 148 100 000 

1. По бюджета на Министерството на труда и социалната 

политика  

 

40 000 000 

 от тях за:  

 - възнаграждения на приемни родители 4 564 000 

 - увеличаване на размера на месечната добавка за деца с 

трайни увреждания и броя на лицата, имащи право на 

месечни помощи и добавки по Закона за семейните 

помощи за деца  

 

 

 

14 380 000 

 - интеграционни добавки и помощно технически средства 

за хората с увреждания  

 

17 411 000 

 - целеви помощи за закрила на деца, настанени в приемни 

семейства 

 

1 865 000 

 - мерки за стимулиране на работодателите, които 

осигуряват равни възможности на хората с увреждания за 

участие в пазара на труда 

 

 

350 000 

 - гарантиране правото на социално подпомагане и лечение 

на увеличения брой лица, които нямат доход и/или лично 

имущество  

 

 

1 430 000 

2. По бюджета на Министерството на отбраната 30 000 000 

 от тях за:  

 - освобождаване на радиочестотен спектър, необходим за 

изпълнение на Плана за въвеждане на наземно цифрово 

телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република 

България, Цифровия дивидент и за изграждане на 

Мобилни комуникации за жп транспорта по стандарт 

GSM-R (проекта за реконструкция и електрификация на 

железопътната линия Пловдив-Свиленград). 

 

 

 

 

 

 

30 000 000 

   

3. По бюджета на Министерството на вътрешните работи 25 000 000 

 от тях за:  

 - изплащане на задължения към доставчици 10 000 000 

 - доставка на горива и вещево доволствие 15 000 000 

   

4. По бюджета на Министерството на здравеопазването 8 000 000 

 от тях за:  

 - капиталови разходи за лечебните заведения 8 000 000 

   

5. По бюджета на Министерството на правосъдието 10 000 000 

 от тях за:  



 - изплащане на задължения на местата за лишаване от 

свобода 

 

8 500 000 

 - оказване на правна помощ 1 500 000 

   

6. По бюджета на Министерския съвет 26 365 000 

 от тях за:  

 - изпълнение на договор от 2012 г. за предоставяне на 

софтуерна осигуровка за програмни продукти на 

Майкрософт  с придобит лиценз с безсрочно право на 

ползване за нуждите на държавната администрация  

 

 

 

23 300 000 

 - договор за изграждане на оптично-кабелни трасета до 

градовете Силистра, Габрово, Видин, Кърджали и Смолян 

и между сградите на областните администрации в 

градовете Стара Загора и Габрово 

 

 

 

3 065 000 

   

6. По бюджета на Министерство на младежта и спорта 3 600 000 

 от тях за:  

 - такси за провеждане на Световния и Европейски 

шампионат по мотокрос и шампионатите по супермото – 

Гранд При България за 2012 и 2013 г. 

 

 

3 600 000 

   

7. По бюджета на Министерство на околната среда и 

водите 

3 300 000 

 от тях за:  

 - за изплащане на просрочени задължения по проекти, 

съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламента на 

Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г. 

3 300 000 

   

8. По бюджета на Министерство на външните работи 1 335 000 

 от тях за:  

 - за изплащане на данъчни задължения от 1998 г. на 

дипломатическото ни представителство в Берлин и 

съответните неустойки и глоби 

1 335 000 

   

9. По бюджета на Министерство на образованието и 

науката 

500 000 

 от тях за:  

 - бюджета на Българската академия на науките за 

финансиране на дейността на Централната библиотека към 

академията. 

500 000 

 

 

 

 


