
 
ЗАКОН ЗА 

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 Г. 

 
Обн., ДВ, бр. 111 от 28.12.2001 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г. 
кн. 1/2002 г., стр. 108 
т. 7, р. 3, № 489а 
 
 Чл. 1.  (1) Приема републиканския бюджет за 2002 г. по приходите на обща 
сума 6 981 918,7 хил. лв., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                    Показатели                           ¦      Сума 
                                                         ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
    I.   ПРИХОДИ                                            6981918,7 
    1.   Данъчни приходи                                    5450463,1 
  1.1.   Данъци върху печалбата                              464992,6 
1.1.1.   От нефинансови предприятия                          413822,3 
1.1.2.   От финансови институции                              51170,3 
  1.2.   Данък върху застрахователните 
         и презастрахователните премии                        23790,1 
  1.3.   Данък върху доходите на физическите лица            557359,5 
  1.4.   Данък върху добавената стойност                    2779816,0 
  1.5.   Акцизи и пътна такса                               1379721,8 
  1.6.   Мита и митнически такси                             100000,0 
  1.7.   Други данъци                                        144783,0 
    2.   Неданъчни приходи                                  1531455,7 
  2.1.   Приходи и доходи от собственост                    1063887,9 
  2.2.   Държавни, общински и съдебни такси                  275394,9 
  2.3.   Глоби, санкции и наказателни лихви                  128790,1 
  2.4.   Други неданъчни приходи                              63382,8 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 (2) Приема републиканския бюджет за 2002 г. по разходите на обща сума 7 
528 130,9 хил. лв., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                    Показатели                           ¦      Сума 
                                                         ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                         1                               ¦       2 



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
    II.   РАЗХОДИ                                           7528130,9 
     1.   Текущи разходи                                    4592006,2 
   1.1.   Заплати и възнаграждения за 
          персонала, нает по трудови 
          и служебни правоотношения                          519069,5 
   1.2.   Други възнаграждения и плащания 
          за персонал                                         29496,4 
   1.3.   Осигурителни вноски от работодатели                191209,6 
 1.3.1.   Вноски за държавно обществено осигуряване          142968,9 
 1.3.2.   Вноски за фонд "ПКБ"                                16279,2 
 1.3.3.   Вноски за здравно осигуряване 
          от работодатели                                     24689,9 
 1.3.4.   Вноски за допълнително 
          задължително осигуряване                             7271,6 
   1.4.   Стипендии                                            8153,3 
   1.5.   Издръжка                                           898783,1 
   1.6.   Отбрана и сигурност                               1346982,4 
   1.7.   Субсидии за нефинансови предприятия                225000,0 
   1.8.   Субсидии за осъществяване на 
          здравна дейност и медицинска помощ                 233188,2 
   1.9.   Субсидии за юридически лица 
          с нестопанска цел                                    4099,9 
  1.10.   Разходи за членски внос и участия 
          в нетърговски организации и дейности                21688,7 
  1.11.   Лихви - общо                                      1001901,6 
1.11.1.   Лихви по външни заеми                              782933,5 
1.11.2.   Лихви по вътрешни заеми                            218968,2 
  1.12.   Обезщетения и помощи 
          за домакинствата                                   112433,6 
          в т. ч. 
1.12.1.   Други обезщетения и помощи                          89031,8 
1.12.2.   Други социално- и здравно- 
          осигурителни вноски                                  4992,3 
     2.   Капиталови разходи                                 545660,0 
   2.1.   Придобиване на дълготрайни 
          активи и основен ремонт                            491960,0 
   2.2.   Капиталови трансфери                                53700,0 
     3.   Резерв за непредвидени 
          и неотложни разходи                                139400,0 
          от тях: 
          за структурни реформи                               89400,0 
          за ликвидиране на последиците 
          от стихийни бедствия и 
          крупни производствени аварии                        50000,0 



     4.   Трансфери (нето)                                  2251064,7 
   4.1.   Предоставени за:                                  2421432,4 
 4.1.1.   Общините                                           728672,9 
           - от централния бюджет                            594405,4 
           - от министерства                                 134267,5 
 4.1.2.   Държавното обществено осигуряване                  991618,5 
 4.1.3.   Бюджета на съдебната власт                          82923,7 
 4.1.4.   Българското национално радио                        31888,4 
 4.1.5.   Българската национална телевизия                    40826,0 
 4.1.6.   Държавните висши училища 
          (от Министерство на образованието 
          и науката)                                         192583,9 
 4.1.7.   Българската академия на науките 
          (от Министерство на 
          образованието и науката)                            46780,5 
 4.1.8.   Военната академия "Г. С. Раковски" 
          (от Министерство на отбраната)                       5200,0 
 4.1.9.   Учителски пенсионен фонд                               94,2 
4.1.10.   Фонд "Професионална квали- 
          фикация и безработица"                             153844,3 
4.1.11.   Национален фонд към 
          Министерството на финансите                        100000,0 
4.1.12.   Държавен фонд "Земеделие"                           47000,0 
   4.2.   Получени от:                                      -170367,7 
 4.2.1.   Вноски от общините (нето)                         -161817,7 
 4.2.2.   Висшия съдебен съвет за 
          Министерство на правосъдието                        -2050,0 
 4.2.3.   Националния осигурителен институт 
          за Министерство на труда 
          и социалната политика                               -6500,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 (3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 2002 г. в размер 546 
212,2 хил. лв. 
 III.  ДЕФИЦИТ -546212,2 
 (4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет в 
размер 546 212,2 хил. лв., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                    Показатели                           ¦      Сума 
                                                         ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
  1.   Външно и вътрешно финансиране (нето)                  -10458,5 
  2.   Приходи от приватизация                               556670,7 



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 (5) Източниците за финансиране са външни и вътрешни заеми, операциите с 
държавни ценни книжа, приходи от приватизация и друго финансиране. 
 (6) Погашенията се извършват съгласно погасителните планове на 
вътрешните и външните заеми и в случай на реализиране на държавни гаранции. 
 Чл. 2.  (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2002 г., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                    Показатели                           ¦      Сума 
                                                         ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                         1                               ¦       2 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
    I.   ПРИХОДИ                                             121873,7 
    1.   Приходи от дейността на органите 
         на съдебната власт                                   41000,0 
    2.   Трансфер за фонд "Съдебни сгради" 
         и фонд "Затворни сгради" към 
         Министерство на правосъдието                         -2050,0 
    3.   Субсидия от републиканския бюджет                    82923,7 
   II.   РАЗХОДИ                                             121873,7 
    1.   Текущи разходи                                      109273,7 
  1.1.   Заплати и възнаграждения за персо- 
         нала, нает по трудови и служебни 
         правоотношения                                       58185,5 
  1.2.   Други възнаграждения и плащания 
         за персонал                                           9200,0 
  1.3.   Осигурителни вноски от работодатели                  22680,0 
1.3.1.   Вноски за държавно обществено осигуряване            18255,6 
1.3.2.   Вноски за фонд "ПКБ"                                  1745,6 
1.3.3.   Вноски за здравно осигуряване 
         от работодатели                                       2618,3 
1.3.4.   Вноски за допълнително 
         задължително осигуряване                                60,5 
  1.4.   Издръжка                                             19208,2 
    2.   Капиталови разходи                                   12000,0 
  2.1.   Придобиване на дълготрайни 
         активи и основен ремонт                              12000,0 
    3.   Резерв за неотложни 
         и непредвидени разходи                                 600,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 



 (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2002 г., 
както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
              Органи на съдебната власт                  ¦      Сума 
                                                         ¦   (млн. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
   1.   Висш съдебен съвет                                        0,9 
   2.   Върховен касационен съд                                  10,0 
   3.   Върховен административен съд                              4,0 
   4.   Прокуратура на Република България                        30,0 
   5.   Съдилища на Република България                           54,0 
   6.   Следствени служби                                        23,0 
        Всичко:                                                 121,9 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 (3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен 
съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на 
органите на съдебната власт, които не водят до промени на параметрите, одобрени 
с бюджета. 
 (4) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към 
Министерството на правосъдието се осигуряват ежемесечно в размер 5 на сто от 
фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите на съдебната 
власт за предшестващия месец. 
 (5) Разходването на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува с 
Висшия съдебен съвет. 
 (6) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната 
власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет. 
 (7) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на 
съдебната власт е за сметка на републиканския бюджет. 
 (8) В приходите от дейността на органите на съдебната власт 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, както и вземанията по 
изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и 
събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния процесуален 
кодекс. 
 (9) В едномесечен срок от обнародването на постановление за изпълнението 
на държавния бюджет по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на 
държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, 
Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на 
органите на съдебната власт. 
 (10) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, 
собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми. 
 Чл. 3.  (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2002 г., както следва: 



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                    Показатели                           ¦      Сума 
                                                         ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                         1                               ¦       2 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
    I.   ПРИХОДИ                                               6928,7 
    1.   Субсидия от централния бюджет                         6928,7 
   II.   РАЗХОДИ                                               6928,7 
    1.   Текущи разходи                                        6578,7 
  1.1.   Заплати и възнаграждения за 
         персонала, нает по трудови и 
         служебни правоотношения                               3917,8 
  1.2.   Други възнаграждения и плащания за персонала           158,7 
  1.3.   Осигурителни вноски от работодатели                   1274,6 
1.3.1.   Вноски за държавно обществено осигуряване              978,7 
1.3.2.   Вноски за фонд "ПКБ"                                   118,4 
1.3.3.   Вноски за здравно осигуряване от работодатели          177,5 
  1.4.   Издръжка                                              1227,6 
    2.   Капиталови разходи                                     350,0 
  2.1.   Придобиване на дълготрайни 
         активи и основен ремонт                                350,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 (2) Утвърждава субсидията по бюджета на Сметната палата в размер 90 на 
сто от определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в 
случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит. 
 Чл. 4.  (1) Определя приходите на сума 1 290 196,1 хил. лв., разходите на 
сума 3 608 215,8 хил. лв., трансферите (нето) на сума 370 281,9 хил. лв., субсидиите 
от централния бюджет на сума 2 863 544,6 хил. лв., превишението/ дефицита и 
финансирането на сума 175 242,9 хил. лв. на държавните органи, министерствата и 
ведомствата за 2002 г., както следва: 
                                                                  (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤ў 
 №   ¦Държавни органи, министерства       ¦Приходи ¦   Разходи ¦ Трансфери ¦ 
     ¦и ведомства                         ¦        ¦           ¦    (нето) ¦ 
¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤Ў 
 1.   Народно събрание                        4949,5     24127,3 
 2.   Администрация на президента                         4362,6 
 3.   Министерски съвет                      19521,0     92245,2 
 4.   Конституционен съд                                  1102,2 



 5.   Министерство на финансите              47150,0    167951,9 
 6.   Министерство на външните работи        43000,2     96011,0 
 7.   Министерство на отбраната              31452,0    763510,0    -5200,0 
      от тях: 
       - разходи за текуща издръжка                     729810,0 
       - инвестиционни разходи за ново 
      въоръжение и техника, капитални ре- 
      монти и модернизация на наличното 
      въоръжение и техника и други капита- 
      ловложения в областта на отбраната                 25000,0 
       - разходи за научноизследователска 
      и развойна дейност                                  4600,0 
       - разходи за финансово осигуряване 
      на националната гвардейска част                     4100,0 
 8.   Министерство на вътрешните работи     108036,7    624770,0 
 9.   Министерство на правосъдието           10131,0     72916,2     2050,0 
10.   Министерство на труда 
      и социалната политика                    808,7     52019,5   -97767,5 
11.   Министерство на здравеопазването       16251,1    490106,7 
12.   Министерство на образованието 
      и науката                              13175,2    182447,2  -239364,5 
13.   Министерство на културата              10208,7     53088,4 
14.   Министерство на околната среда 
      и водите                               68043,7     32550,9     -550,0 
15.   Министерство на икономиката            36381,0     62892,7 
16.   Министерство на регионалното 
      развитие и благоустройството          523216,1    365692,7   -29450,0 
17.   Министерство на земеделието 
      и горите                              245644,2    351566,1 
17.1. в т. ч. Фонд "Тютюн"                  94000,0     84000,0 
18.   Министерство на транспорта 
      и съобщенията                          61727,7    124145,3     4092,6 
19.   Национална служба за охрана              449,2     14724,0 
20.   Национална разузнавателна служба          50,0     10906,0 
21.   Национален статистически институт       4000,0     12340,0 
22.   Комисия за защита на конкуренцията                   988,3 
23.   Държавна комисия по 
      далекосъобщенията                      45895,0      5664,8    -4092,6 
24.   Съвет за електронни медии                105,0       946,9 
25.   Комисия за разкриване на документи 
      и установяване на принадлежност 
      към бившата Държавна сигурност 
      или бившото разузнавателно 
      управление на Генералния щаб                        1140,2 
      Всичко:                              1290196,1   3608215,8  -370281,9 



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                                                                  (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 №   ¦Държавни органи, министерства      ¦  Субсидия¦ Превишение/¦ Финан- 
     ¦и ведомства                        ¦          ¦   дефицит  ¦ сиране 
¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤ 
 1.   Народно събрание                       19970,9      793,1      -793,1 
 2.   Администрация на президента             4362,6 
 3.   Министерски съвет                      72735,1       11,0       -11,0 
 4.   Конституционен съд                      1102,2 
 5.   Министерство на финансите             117144,9    -3657,0      3657,0 
 6.   Министерство на външните работи        53010,9 
 7.   Министерство на отбраната             737258,0 
      от тях: 
       - разходи за текуща издръжка 
       - инвестиционни разходи за ново 
      въоръжение и техника, капитални ре- 
      монти и модернизация на наличното 
      въоръжение и техника и други капита- 
      таловложения в областта на отбраната 
       - разходи за научноизследователска 
      и развойна дейност 
       - разходи за финансово осигуряване 
      на националната гвардейска част 
 8.   Министерство на вътрешните работи     516733,3 
 9.   Министерство на правосъдието           60735,2 
10.   Министерство на труда 
      и социалната политика                 140025,0    -8953,2      8953,2 
11.   Министерство на здравеопазването      440460,9   -33394,7     33394,7 
12.   Министерство на образованието 
      и науката                             399215,1    -9421,3      9421,3 
13.   Министерство на културата              42879,7 
14.   Министерство на околната среда 
      и водите                                9603,8    44546,7    -44546,7 
15.   Министерство на икономиката            26511,7 
16.   Министерство на регионалното 
      развитие и благоустройството           49751,2   177824,6   -177824,6 
17.   Министерство на земеделието 
      и горите                              118202,8    12280,9    -12280,9 
17.1. в т. ч. Фонд "Тютюн"                              10000,0 
18.   Министерство на транспорта 
      и съобщенията                          20995,2   -37329,7     37329,7 
19.   Национална служба за охрана            14274,8 



20.   Национална разузнавателна служба       10856,0 
21.   Национален статистически институт       8340,0 
22.   Комисия за защита на конкуренцията       988,3 
23.   Държавна комисия по 
      далекосъобщенията                      -3700,0    32437,6    -32437,6 
24.   Съвет за електронни медии                946,9      105,0      -105,0 
25.   Комисия за разкриване на документи 
      и установяване на принадлежност 
      към бившата Държавна сигурност 
      или бившото разузнавателно 
      управление на Генералния щаб            1140,2 
      Всичко:                              2863544,6   175242,9   -175242,9 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 (2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на 
образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши 
училища, Българската академия на науките и Военна академия "Г. С. Раковски" 
съгласно приложение № 1 на обща сума 244 564,5 хил. лв. 
 (3) Утвърждава субсидиите на държавните органи, министерствата и 
ведомствата по ал. 1 и трансферите по приложение № 1 към ал. 2 в размер 90 на сто 
от определените им суми, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, 
че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит. 
 (4) Превишението на приходите над разходите на фонд "Тютюн" над 
размера 10 000 хил. лв. по ал. 1, т. 17.1 постъпва в централния бюджет. 
 (5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните 
органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, 
субсидии и финансиране в съответствие с ал. 1. 
 (6) Определя средства в размер до 1 000,0 хил. лв. за финансиране на 
заключителния етап по Закона за преброяване на населението, жилищния фонд и 
земеделските стопанства в Република България през 2001 г. 
 (7) Определя средства в размер 50,0 хил. лв. за финансиране на Регистър за 
идентифициране на земеделските стопани по Закона за статистиката. 
 (8) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни 
програми и споразумения се разходват от бюджетните организации съгласно 
клаузите на договорите и волята на дарителите. 
 Чл. 5.  (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и 
основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, 
спесификациите за безобектовите машини и съоръжения и списъците за 
проучвателните и проектните работи министърът на финансите в срок до края на 
месец юни утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на 
държавните органи, министерствата, ведомствата, Държавното обществено 
осигуряване, съдебната власт, Сметната палата, Националната 
здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското 
национално радио и другите бюджетни организации, без общините, както и на 
предприятията и юридическите лица с нестопанска цел, които получават 
капиталови трансфери от държавния бюджет. 



 (2) В рамките на определените капиталови разходи съгласувано с 
Министерството на финансите се допуска извършването на вътрешни 
компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и 
дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с 
инвестиционно предназначение след 30 септември 2002 г. 
 Чл. 6.  (1) Определя субсидиите от републиканския бюджет за Българското 
национално радио и Българската национална телевизия, както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                    Показатели                           ¦      Сума 
                                                         ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
 1.  Българско национално радио                                31888,4 
     в т. ч. 
      - за капиталови разходи                                    400,0 
 2.  Българска национална телевизия                            40826,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 (2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската 
национална телевизия в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като 
останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с 
чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит. 
 Чл. 7.  (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица 
с нестопанска цел за 2002 г. съгласно приложение № 2 на обща сума 2 966,0 хил. 
лв. 
 (2) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в 
размер 90 на сто от определените им суми по приложение № 2, като останалите 10 
на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 
бюджетен дефицит. 
 Чл. 8.  (1) На основание чл. 6, ал. 3 от Закона за общинските бюджети 
установява разпределение на приходите от данъка върху доходите на физическите 
лица в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за централния 
бюджет. 
 (2) Данъкът по Закона за облагане доходите на физическите лица върху 
еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи постъпва изцяло в централния бюджет по 
ред, определен от министъра на финансите. 
 Чл. 9.  (1) Определя по методика съгласно приложение № 3 бюджетните 
взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2002 г. на обща сума 432 
587,7 хил. лв., от които под формата на субсидии 594 405,4 хил. лв. и вноски (нето) 
в централния бюджет 161 817,7 хил. лв. и по видове, както следва: обща субсидия 
366 562,4 хил. лв., целева субсидия за социални помощи 153 399,8 хил. лв., целева 
субсидия за капиталови разходи 135 000,0 хил. лв. и вноски в централния бюджет в 
размер на 222 374,5 хил. лв., разпределени по общини, както следва: 



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
  Общини     ¦Бюджетни ¦                 ¦             По видове 
             ¦взаимоот-¦     в т. ч.     Ј¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ 
             ¦ ношения Ј¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¦ обща   ¦ вноски ¦целеви  ¦целеви 
             ¦субсидии ¦субсидии¦ вноски ¦субсидия¦        ¦субсидии¦субсидии 
             ¦  (+),   ¦  (+)   ¦ (нето) ¦        ¦        ¦за соци-¦за капи- 
             ¦ вноски  ¦        ¦  (-)   ¦        ¦        ¦ ални   ¦талови 
             ¦(нето)(-)¦        ¦        ¦        ¦        ¦ помощи ¦разходи 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
    1        ¦    2    ¦   3    ¦   4    ¦   5    ¦    6   ¦   7    ¦   8 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў
¤¤¤¤¤¤¤¤Област с административен център гр. Благоевград 
Банско         1441,5   1441,5             1084,6              148,9    208,0 
Белица         1862,6   1862,6             1246,1              286,5    330,0 
Благоевград    -355,8             -355,8            -2082,5    711,7   1015,0 
Гоце Делчев    3434,9   3434,9             2588,3              350,6    496,0 
Гърмен         2574,2   2574,2             2027,7              337,5    209,0 
Кресна          776,5    776,5              533,1              100,4    143,0 
Петрич         5925,3   5925,3             4181,8              764,5    979,0 
Разлог         2540,5   2540,5             2040,2              278,3    222,0 
Сандански      3815,7   3815,7             2629,6              485,1    701,0 
Сатовча        3632,3   3632,3             3160,6              262,7    209,0 
Симитли        2174,8   2174,8             1573,2              336,6    265,0 
Струмяни       1193,9   1193,9              864,4              155,5    174,0 
Хаджидимово    1942,2   1942,2             1618,7              145,5    178,0 
Якоруда        1859,5   1859,5             1296,9              322,6    240,0Област с 
административен център гр. Бургас 
Айтос          3302,3   3302,3             2309,7              690,6    302,0 
Бургас        -5611,1            -5611,1            -9947,1   2316,0   2020,0 
Камено        -3595,7            -3595,7            -4235,6    455,9    184,0 
Карнобат       3886,9   3886,9             2327,4             1056,5    503,0 
Малко Търново   654,7    654,7              289,3               91,4    274,0 
Несебър         -80,9              -80,9             -659,8    357,9    221,0 
Поморие        3365,0   3365,0             2156,2              630,8    578,0 
Приморско      1015,0   1015,0              749,5               68,5    197,0 
Руен           4187,0   4187,0             3231,9              528,1    427,0 
Созопол         477,8    477,8                        -73,1    299,9    251,0 
Средец         2678,6   2678,6             1500,5              618,1    560,0 
Сунгурларе     2575,7   2575,7             1546,4              669,3    360,0 
Царево         2752,4   2752,4              627,5              242,9   1882,0 
Област с административен център гр. Варна 
Аврен          1782,6   1782,6             1235,3              371,3    176,0 
Аксаково       2655,3   2655,3              799,0              462,3   1394,0 
Белослав       1411,9   1411,9              555,3              268,6    588,0 



Бяла           1162,0   1162,0              532,0               99,0    531,0 
Варна         -6962,0            -6962,0           -13772,0   4948,0   1862,0 
Ветрино        1025,5   1025,5              724,7              169,8    131,0 
Вълчидол       2222,9   2222,9             1284,2              704,7    234,0 
Девня         -4881,6            -4881,6            -5541,2    431,6    228,0 
Долни Чифлик   2857,0   2857,0             1865,0              729,0    263,0 
Дългопол       2298,7   2298,7             1683,6              392,1    223,0 
Провадия       3232,4   3232,4             1969,4              909,0    354,0 
Суворово        829,6    829,6              366,8              349,8    113,0Област с 
административен център гр. Велико Търново 
Велико Търново 3802,4   3802,4             1637,3             1217,1    948,0Горна 
Оряховица      4167,1   4167,1             2111,6              630,5   1425,0 
Елена          2902,4   2902,4             1776,5              605,9    520,0 
Златарица      1391,3   1391,3             1033,6              214,7    143,0 
Лясковец       2257,1   2257,1             1398,3              319,8    539,0 
Павликени      3511,5   3511,5             2602,1              542,4    367,0 
Полски Тръмбеш 2727,1   2727,1             1729,4              749,7    248,0 
Свищов         3105,4   3105,4             2219,2              449,2    437,0 
Стражица       3235,1   3235,1             1923,1             1038,0    274,0 
Сухиндол        531,4    531,4              265,7               72,7    193,0Област с 
административен център гр. Видин 
Белограчик     2044,6   2044,6             1245,1              447,5    352,0 
Бойница         639,8    639,8              516,2               48,6     75,0 
Брегово        2233,3   2233,3             1756,8              366,5    110,0 
Видин          7142,0   7142,0             3730,8             2708,2    703,0 
Грамада         553,3    553,3              411,9               59,4     82,0 
Димово         2044,5   2044,5             1231,5              611,0    202,0 
Кула           1191,5   1191,5              879,6              177,9    134,0 
Макреш          624,1    624,1              479,4               55,7     89,0 
Ново село      1004,9   1004,9              666,6              127,3    211,0 
Ружинци        1584,8   1584,8             1037,0              433,8    114,0 
Чупрене         602,4    602,4              359,6              122,8    120,0 
Област с административен център гр. Враца 
Борован        1477,5   1477,5             1034,5              342,0    101,0 
Бяла Слатина   5426,7   5426,7             3456,0             1591,7    379,0 
Враца          6840,5   6840,5             3793,4             1883,1   1164,0 
Козлодуй     -15139,6           -15139,6           -16514,3   1163,7    211,0 
Криводол       1701,1   1701,1             1151,6              367,5    182,0 
Мездра         3290,1   3290,1             2492,2              466,9    331,0 
Мизия          1886,4   1886,4             1148,2              521,2    217,0 
Оряхово        4029,1   4029,1             2013,3              834,8   1181,0 
Роман          1708,6   1708,6             1151,2              409,4    148,0 
Хайредин       1665,2   1665,2             1022,0              345,2    298,0Област с 
административен център гр. Габрово 
Габрово         746,5    746,5                       -795,0    700,5    841,0 
Дряново        2015,7   2015,7             1419,3              270,4    326,0 



Севлиево       2375,9   2375,9              618,5              635,4   1122,0 
Трявна         1807,0   1807,0             1285,9              138,1    383,0Област с 
административен център гр. Добрич 
Балчик          601,3    601,3                       -399,0    549,3    451,0 
Генерал Тошево 2775,3   2775,3             1821,3              500,0    454,0 
Добрич         5729,5   5729,5             3151,7             1511,8   1066,0Добрич - 
селска         4556,8   4556,8             3061,4              802,4    693,0 
Каварна        2555,4   2555,4             1899,7              395,7    260,0 
Крушари        1387,3   1387,3              998,5              203,8    185,0 
Тервел         3126,3   3126,3             2324,4              467,9    334,0 
Шабла          1591,5   1591,5              738,9              113,6    739,0Област с 
административен център гр. Кърджали 
Ардино         3283,7   3283,7             2424,0              208,7    651,0 
Джебел         1971,3   1971,3             1632,2              116,1    223,0 
Кирково        3895,4   3895,4             3162,1              267,3    466,0 
Крумовград     3744,7   3744,7             2830,3              367,4    547,0 
Кърджали       5382,5   5382,5             3001,1             1145,4   1236,0 
Момчилград     2721,8   2721,8             2115,6              297,2    309,0 
Черноочене     1899,4   1899,4             1461,8              177,6    260,0Област с 
административен център гр. Кюстендил 
Бобов дол      -551,3             -551,3             -937,2    225,9    160,0 
Бобошево        751,2    751,2              482,4               46,8    222,0 
Дупница         483,2    483,2                      -1041,6   1133,8    391,0 
Кочериново     1007,3   1007,3              793,9              109,4    104,0 
Кюстендил      6023,3   6023,3             3341,5             1911,8    770,0 
Невестино       710,8    710,8              440,6               81,2    189,0 
Рила            766,4    766,4              518,4               53,0    195,0 
Сапарева баня  1124,9   1124,9              850,9              170,0    104,0 
Трекляно        373,2    373,2              241,0               15,2    117,0Област с 
административен център гр. Ловеч 
Априлци         438,7    438,7              189,5               55,2    194,0 
Летница        1128,6   1128,6              877,3              165,3     86,0 
Ловеч          4730,5   4730,5             1473,6              998,9   2258,0 
Луковит        2905,0   2905,0             2195,5              455,5    254,0 
Тетевен        2749,3   2749,3             2032,7              354,6    362,0 
Троян          2277,0   2277,0              167,0              377,0   1733,0 
Угърчин        1335,2   1335,2              929,7              194,5    211,0 
Ябланица        983,2    983,2              610,0              251,2    122,0Област с 
административен център 
гр. Монтана 
Берковица      3248,4   3248,4             2415,4              552,0    281,0 
Бойчиновци     2171,5   2171,5             1380,8              517,7    273,0 
Брусарци       1565,3   1565,3              891,1              415,2    259,0 
Вълчедръм      2821,4   2821,4             1685,6              840,8    295,0 
Вършец         1909,2   1909,2             1235,1              388,1    286,0Георги 
Дамяново        797,6    797,6              576,2               83,4    138,0 



Лом            7566,9   7566,9             4927,2             2352,7    287,0 
Медковец       1379,7   1379,7              827,1              312,6    240,0 
Монтана        4202,3   4202,3             2424,9             1247,4    530,0 
Чипровци       1009,5   1009,5              760,2              125,3    124,0 
Якимово        1366,0   1366,0              810,6              358,4    197,0Област с 
административен център гр. Пазарджик 
Батак           102,6    102,6                       -224,8    110,4    217,0 
Белово        -1156,0            -1156,0            -1511,0    192,0    163,0 
Брацигово      1279,0   1279,0              972,5              175,5    131,0 
Велинград      5068,1   5068,1             3633,5              956,6    478,0 
Лесичево       1221,7   1221,7              811,4              171,3    239,0 
Пазарджик      8572,1   8572,1             3935,9             2187,2   2449,0 
Панагюрище     1116,5   1116,5              410,3              381,2    325,0 
Пещера         1646,7   1646,7             1072,6              419,1    155,0 
Ракитово       1889,1   1889,1             1273,0              466,1    150,0 
Септември      3916,5   3916,5             2819,8              817,7    279,0 
Стрелча         671,8    671,8              468,1              103,7    100,0Област с 
административен център гр. Перник 
Брезник        1150,9   1150,9              774,9              148,0    228,0 
Земен           579,3    579,3              395,3               53,0    131,0 
Ковачевци       603,3    603,3              431,0               54,3    118,0 
Перник         6769,0   6769,0             2810,5             1489,5   2469,0 
Радомир        2755,1   2755,1             1832,3              585,8    337,0 
Трън           1535,4   1535,4              978,8              258,6    298,0Област с 
административен център гр. Плевен 
Белене         -333,4             -333,4             -686,5    148,1    205,0 
Гулянци        2530,4   2530,4             1787,1              419,3    324,0Долна 
Митрополия     3413,7   3413,7             2216,1              857,6    340,0 
Долни Дъбник   2300,8   2300,8             1483,1              643,7    174,0 
Искър          2076,3   2076,3             1222,2              585,1    269,0 
Левски         2968,0   2968,0             2036,3              663,7    268,0 
Никопол        2329,5   2329,5             1700,5              419,0    210,0 
Плевен         2789,3   2789,3                       -181,0   1970,3   1000,0 
Пордим         1112,2   1112,2              599,3              291,9    221,0 
Червен бряг    3846,1   3846,1             2626,2              881,9    338,0 
Кнежа          2950,0   2950,0             1850,7              868,3    231,0Област с 
административен център гр. Пловдив 
Асеновград     4186,1   4186,1             2423,2             1193,9    569,0 
Брезово        1154,6   1154,6              627,4              233,2    294,0 
Калояново      1508,7   1508,7             1100,8              217,9    190,0 
Карлово        6734,1   6734,1             3554,8             1359,3   1820,0 
Кричим          522,0    522,0               69,0              273,0    180,0 
Лъки           1004,6   1004,6              526,8               50,8    427,0 
Марица         2071,3   2071,3             1146,6              634,7    290,0 
Перущица        735,8    735,8              311,7              182,1    242,0 
Пловдив        1915,7   1915,7                      -8344,0   4005,7   6254,0 



Първомай       3443,1   3443,1             2408,8              694,3    340,0 
Раковски       3316,8   3316,8             2055,5             1032,3    229,0 
Родопи          609,1    609,1                        -15,0    287,1    337,0 
Садово         1489,5   1489,5              830,1              501,4    158,0 
Стамболийски   2291,8   2291,8             1500,1              549,7    242,0 
Съединение     1368,0   1368,0              741,1              266,9    360,0 
Хисаря         1155,1   1155,1              689,7              215,4    250,0 
Куклен         -401,8             -401,8             -744,8    243,0    100,0Област с 
административен център Разград 
Завет          2361,6   2361,6             1726,0              483,6    152,0 
Исперих        4187,0   4187,0             2941,6              755,4    490,0 
Кубрат         4747,2   4747,2             3383,4              754,8    609,0 
Лозница        1936,3   1936,3             1202,7              480,6    253,0 
Разград        3276,2   3276,2             1838,7              850,5    587,0 
Самуил         2166,7   2166,7             1455,6              567,1    144,0 
Цар Калоян     1428,2   1428,2             1130,0              181,2    117,0Област с 
административен център гр. Русе 
Борово         1364,1   1364,1              805,6              337,5    221,0 
Бяла           2249,9   2249,9             1544,7              505,2    200,0 
Ветово         2774,4   2774,4             1640,2              898,2    236,0 
Две могили     1698,0   1698,0             1166,4              352,6    179,0 
Иваново        1236,5   1236,5              889,1              156,4    191,0 
Русе           3523,2   3523,2                      -1065,4   3053,6   1535,0 
Сливо поле     2384,4   2384,4             1587,1              642,3    155,0 
Ценово         1094,6   1094,6              749,6              217,0    128,0Област с 
административен център гр. Силистра 
Алфатар         759,1    759,1              481,9               76,2    201,0 
Главиница      2775,7   2775,7             2212,3              314,4    249,0 
Дулово         5112,1   5112,1             3508,0              411,1   1193,0 
Кайнарджа      1900,7   1900,7             1223,2              531,5    146,0 
Силистра       4222,8   4222,8             2345,7             1141,1    736,0 
Ситово          982,1    982,1              742,7              106,4    133,0 
Тутракан       3162,9   3162,9             2367,1              546,8    249,0Област с 
административен център гр. Сливен 
Котел          4217,6   4217,6             3169,5              651,1    397,0 
Нова Загора    6346,8   6346,8             4131,3             1676,5    539,0 
Сливен         8424,2   8424,2             3901,8             3354,4   1168,0 
Твърдица       2097,6   2097,6             1461,2              416,4    220,0 Област с 
административен център гр. Смолян 
Баните         1302,5   1302,5             1029,3              114,2    159,0 
Борино         1230,6   1230,6              878,8              174,8    177,0 
Девин          2670,4   2670,4             1844,6              565,8    260,0 
Доспат         1482,6   1482,6              953,8              286,8    242,0 
Златоград      2636,8   2636,8             2231,0              261,8    144,0 
Мадан          2695,5   2695,5             1800,1              232,4    663,0 
Неделино       2425,8   2425,8             1984,5              214,3    227,0 



Рудозем        1624,7   1624,7             1275,8              190,9    158,0 
Смолян         4249,6   4249,6             3021,6              578,0    650,0 
Чепеларе        999,7    999,7              686,7              139,0    174,0Столична 
община      -100779,0          -100779,0          -129106,5   5006,5  23321,0Област с 
административен център гр. София 
Антон           392,7    392,7              231,4               31,3    130,0 
Божурище         50,0     50,0                       -150,8    110,8     90,0 
Ботевград      3605,9   3605,9             2234,3              763,6    608,0 
Годеч           713,5    713,5              431,2              108,3    174,0 
Горна Малина    757,8    757,8              373,3               81,5    303,0 
Долна Баня      678,0    678,0              427,5              107,5    143,0 
Драгоман        489,3    489,3              206,7               91,6    191,0 
Елин Пелин     1440,6   1440,6              885,9              302,7    252,0 
Етрополе       1278,0   1278,0              519,1              316,9    442,0 
Златица         169,8    169,8                       -100,6     89,4    181,0 
Ихтиман        1957,2   1957,2             1157,4              507,8    292,0 
Копривщица      518,6    518,6              364,6               23,0    131,0 
Костенец       1271,5   1271,5              968,3              131,2    172,0 
Костинброд     -439,8             -439,8             -811,5    189,7    182,0 
Мирково        -409,7             -409,7             -546,9     42,2     95,0 
Пирдоп          399,3    399,3              118,6              111,7    169,0 
Правец         2080,0   2080,0             1597,6              327,4    155,0 
Самоков        4577,8   4577,8             3200,7              801,1    576,0 
Своге          2129,2   2129,2             1380,2              326,0    423,0 
Сливница        944,6    944,6              707,8              105,8    131,0 
Чавдар          191,7    191,7              136,0               28,7     27,0 
Челопеч        -443,4             -443,4             -482,6     19,2     20,0Област с 
административен център 
гр. Стара Загора Братя 
Даскалови      1768,2   1768,2             1047,4              475,8    245,0 
Гурково        1169,7   1169,7              654,5              301,2    214,0 
Гълъбово     -10570,8           -10570,8           -11197,4    427,6    199,0 
Казанлък       5698,3   5698,3             3902,4             1066,9    729,0 
Мъглиж         1928,6   1928,6             1167,7              559,9    201,0 
Николаево      1400,1   1400,1              899,3              341,8    159,0 
Опан            774,1    774,1              369,4              114,7    290,0 
Павел баня     2511,1   2511,1             1568,2              698,9    244,0 
Раднево      -10105,8           -10105,8           -10961,8    536,0    320,0 
Стара Загора   4500,9   4500,9                       -245,5   3504,4   1242,0 
Чирпан         3038,0   3038,0             1948,3              772,7    317,0Област с 
административен център гр. Търговище 
Антоново       2166,6   2166,6             1352,2              515,4    299,0 
Омуртаг        6360,4   6360,4             4550,6              831,8    978,0 
Опака          1335,8   1335,8             1014,3              145,5    176,0 
Попово         4929,2   4929,2             3575,1              867,1    487,0 
Търговище      7198,5   7198,5             4559,7             2060,8    578,0 



Област с административен център гр. Хасково 
Димитровград   4518,1   4518,1             2925,2             1046,9    546,0 
Ивайловград    1372,7   1372,7              893,9              134,8    344,0 
Любимец        1389,0   1389,0              887,2              333,8    168,0 
Маджарово       621,1    621,1              404,8               35,3    181,0 
Минерални бани 1721,8   1721,8             1451,5              151,3    119,0 
Свиленград     1891,1   1891,1             1029,0              499,1    363,0 
Симеоновград   1700,7   1700,7             1108,6              460,1    132,0 
Стамболово     1080,4   1080,4              810,1              103,3    167,0 
Тополовград    2141,4   2141,4             1436,1              393,3    312,0 
Харманли       3774,6   3774,6             1810,6              609,0   1355,0 
Хасково        5458,3   5458,3             3868,9              815,4    774,0Област с 
административен център гр. Шумен 
Велики Преслав 3177,1   3177,1             1603,0              444,1   1130,0 
Венец          1982,1   1982,1             1513,4              337,7    131,0 
Върбица        2136,2   2136,2             1504,4              422,8    209,0 
Каолиново      2220,3   2220,3             1653,7              386,6    180,0 
Каспичан       1566,7   1566,7              938,0              487,7    141,0 
Никола Козлево 1627,4   1627,4             1155,8              340,6    131,0 
Нови пазар     3288,4   3288,4             2341,1              726,3    221,0 
Смядово        1509,8   1509,8             1041,3              313,5    155,0 
Хитрино        1725,2   1725,2             1367,4              200,8    157,0 
Шумен          7144,0   7144,0             3129,6             2232,4   1782,0Област с 
административен център гр. Ямбол 
Болярово       1376,5   1376,5              859,7              267,8    249,0 
Елхово         2913,9   2913,9             1749,3              822,6    342,0 
Стралджа       3039,3   3039,3             1795,4              936,9    307,0 
Тунджа         3542,7   3542,7             2027,4              938,3    577,0 
Ямбол          5752,5   5752,5             2371,2             2502,3    879,0 
Обща сума:   432587,7 594405,4 -161817,7 366562,4 -222374,5 153399,8 135000,0 
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 (2) Определя трансферите за общинските бюджети в размер до 134 267,5 
хил. лв., от които от бюджета на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството в размер до 30 000 хил. лв. по чл. 43 и 46 от Закона за пътищата, 
от Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерството на труда и 
социалната политика в размер до 14 267,5 хил. лв., съгласно чл. 40 и 42 от Закона за 
защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и до 90 000,0 хил. лв. 
от Министерството на труда и социалната политика за целеви парични помощи по 
чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 
 (3) Утвърждава субсидиите на общините в размер 90 на сто от определените 
им суми по ал. 1 без целевите субсидии за социални помощи, като останалите 10 на 
сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 
бюджетен дефицит. 



 (4) Ограниченията по ал. 3 не се отнасят за случаите, когато в изпълнение на 
нормативни актове през течение на годината се изменя размерът на бюджетните 
взаимоотношения за сметка на централния бюджет. 
 (5) Средствата за целевите субсидии за социални помощи по ал. 1 
представляват 75 на сто от разчетените за целта с този закон. 
 (6) Неусвоените целеви субсидии за социални помощи към 31 декември 
2002 г. се възстановяват в приход на централния бюджет. 
 Чл. 10.  (1) При съставянето на общинските бюджети за 2002 г. размерът на 
средствата за социални помощи по Закона за социално подпомагане и Указа за 
насърчаване на раждаемостта не могат да бъдат по-малко от размера на 
предвидените с чл. 9, ал. 1 целеви субсидии за социални помощи, увеличен с една 
трета. 
 (2) Преведените целеви субсидии за помощи на общините се предоставят на 
общинските служби за социално подпомагане в срок два дни от датата на 
постъпването им по сметката в банката. 
 Чл. 11.  (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство, 
основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, 
спецификациите за безобектовите машини и съоръжения и списъците за 
проучвателните и проектните работи министърът на финансите в срок до края на 
месец юни утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на 
общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 9, ал. 1, в 
рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични 
обекти в приложение № 5 и обектите с регионално и местно значение в 
приложение № 6. 
 (2) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със 
средства от целевата субсидия, се допуска съгласувано с Министерството на 
финансите извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и 
другите видове разходи с инвестиционно предназначение, с изключение на 
целевите субсидии за обектите по приложение № 5 и приложение № 6, след 30 
септември 2002 г. 
 (3) След осигуряване на обектите по приложение № 5 и приложение № 6 
средствата за капиталови разходи по чл. 9, ал. 1 се разпределят по решение на 
общинските съвети, като с предимство се осигуряват разходите в областта на 
питейното водоснабдяване, здравеопазването и социалните грижи, образованието и 
екологията, съчетани с изискването обектите да са с близък срок на въвеждане в 
действие. 
 Чл. 12.  От общинските бюджети могат да се извършват разходи за 
придобиване на дълготрайни активи над определените с този закон с източник на 
финансиране до 25 на сто от размера на местните данъци и неданъчните приходи. 
 Чл. 13.  Общинският съвет - Белослав, при приемане на бюджета на 
общината за 2002 г. да предвиди средства за издръжка на ферибота не по-малко от 
700 000 лв., които са отразени в размера на бюджетните взаимоотношения по чл. 9, 
ал. 1 на закона. 



 Чл. 14.  Министърът на образованието и науката съобразно 
преструктурирането на отрасъла до 30 април уведомява общините за извършваното 
намаление на числеността на персонала, считано от 1 юли 2002 г. 
 Чл. 15.  (1) Разходите по републиканския бюджет се извършват до размера 
на постъпилите приходи по сметката в банката (в касата). 
 (2) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите 
средства, като спазва следните приоритети: 
 1.  плащания по обслужване на държавния дълг; 
 2.  трансфери за осигурителните фондове и за общините; 
 3.  субсидии за бюджета на съдебната власт; 
 4.  разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни 
организации; 
 5.  субсидии за нефинансови предприятия. 
 (3) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват 
бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети: 
 1.  плащания по обслужване на държавния дълг; 
 2.  заплати, вноски за осигурителни плащания, медикаменти, включително 
за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване, обезщетения и помощи и 
стипендии; 
 3.  храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните 
и образователните заведения; 
 4.  капиталови разходи за обектите, включително за финансираните от 
предприсъединителните фондове, държавните инвестиционни кредити и 
националното им съфинансиране, както и обектите по приложение № 5 и 
приложение № 6. 
 (4) Общинските съвети утвърждават приоритети, по които се изразходват 
постъпилите по бюджетите им средства, с изключение на тези с целево 
предназначение. 
 (5) Министрите, ръководителите на ведомствата, ректорите на държавните 
висши училища, председателят на Българската академия на науките и кметовете 
могат да поемат задължения за разходи при съобразяване на ограничителните 
условия по чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 3, чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 2, чл. 9, ал. 3. 
 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1.  Държавните органи и бюджетните организации са администратори на 
приходите, планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон 
е предвидено друго. 
 § 2.  Законната лихва за неплатените в сроковете за доброволно плащане, 
неудържаните или удържаните, но невнесени в срок държавни вземания постъпват 
в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да 
постъпи невнесеното държавно вземане. 
 § 3.  Определя коригиращ коефициент 1,1 съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 
 § 4.  Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 3 се разходват по 
ред, определен от Министерския съвет, във връзка с изпълнението на програмите за 
приватизация и преструктуриране, както и за реформите в публичния сектор, 



приоритетно за българската армия и за съдебната система. Средствата за съдебната 
система не могат да бъдат по-малко от 15 на сто от средствата за структурни 
реформи по чл. 1, ал. 2, т. 3. 
 § 5.  (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) Постъпленията от приватизация в 
специалната бюджетна сметка по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол се използват за финансиране на бюджетния дефицит 
и за операции по реструктуриране и управление на дълга. 
 § 6.  (1) Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните 
организации с републиканския бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в 
сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите. 
 (2) За общинските бюджети промяната се извършва служебно без решение 
на общинския съвет. 
 (3) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства 
служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и 
разходната част.  За тази промяна не е необходимо решение на общинския съвет. 
 § 7.  Размерът на основната заплата по чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния 
служител за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, 
от 1 януари 2002 г. е 187 лв., а от 1 юли 2002 г. - 196 лв. 
 § 8.  Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2002 г. съгласно 
приложение № 4. 
 § 9.  (1) Преобразува, считано от 1 януари 2002 г., извънбюджетните сметки 
и фондове съгласно приложение № 7 във второстепенни разпоредители с 
бюджетни кредити към съответните държавни органи, при запазване специфичния 
характер на организация и използване на предвидените за тях средства. 
 (2) В срок до 31 март 2002 г. Министерският съвет да внесе в Народното 
събрание законопроекти за изменения в съответните закони, произтичащи от 
разпоредбата на ал. 1. 
 (3) В срок до 31 януари 2002 г. наличните остатъци по извънбюджетните 
сметки и фондове по ал. 1 се превеждат по съответните бюджети. 
 § 10.  (1) Считано от 1 януари 2002 г. се закриват извънбюджетните сметки и 
фондове съгласно приложение № 8. 
 (2) В срок до 31 март 2002 г. Министерският съвет да внесе в Народното 
събрание законопроекти за изменения в съответните закони, произтичащи от 
разпоредбата на ал. 1. 
 (3) В срок до 31 януари 2002 г. наличните остатъци към 31 декември 2001 г. 
на закритите извънбюджетни сметки и фондове, без тези по ал. 4, се превеждат по 
съответните бюджети, от които се финансират разходите по осъществяваните 
дейности. 
 (4) В срока по ал. 3 наличните остатъци към 31 декември 2001 г. на 
закритите извънбюджетни фондове по т. 6 от приложение № 8 се превеждат в 
приход на централния бюджет. 
 (5) Общинските съвети при приемането на самостоятелните общински 
бюджети за 2002 г. отразяват настъпилите промени в резултат на прилагането на 
ал. 1. 
 (6) Средствата на закритата извънбюджетна сметка към общините за 
обезщетяване на бивши собственици и ползватели по Закона за собствеността и 



ползуването на земеделските земи се отнасят, съхраняват и отчитат по отделна 
набирателна сметка. 
 § 11.  Акумулираните средства за безопасност и съхраняване на 
радиоактивни отпадъци и за извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация по 
чл. 6 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, включително и от 
предходни години, са неделима част от единната сметка и се разходват в 
съответствие с разпоредбите на Закона за използване на атомната енергия за мирни 
цели и Закона за енергетиката и енергийната ефективност чрез бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
 § 12.  Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с 
отпаднало нормативно основание на държавните органи и бюджетните 
организации се превеждат в централния бюджет, а за общините - в общинския. 
 § 13.  За оптимизиране обслужването на държавния дълг Министерският 
съвет може да емитира нов дълг за обратно изкупуване на вътрешни и външни 
задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края 
на годината. 
 § 14.  Министерският съвет може да емитира облигации с целево 
предназначение за инвеститори - физически лица, при доходност до 1 пункт над 
доходността, формирана на редовните аукциони на държавни ценни книжа, и в 
обеми до 10 на сто от общия размер на емисиите на държавни ценни книжа за 
бюджетната година. 
 § 15.  Освен за целите по § 13 Министерският съвет може да емитира 
облигации на външните капиталови пазари в размер до 700 млн. евро. 
 § 16.  В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по 
законоустановения ред държавни гаранции по външни кредитни споразумения на 
базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти. 
 § 17.  1) Вземанията на държавата, произтичащи от отпуснати временни 
финансови помощи, от активирани държавни гаранции, от предоставени кредити от 
закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие и Държавен фонд 
"Енергийни ресурси", както и вземанията на държавата по Закона за уреждане на 
необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., и тези, придобити по 
реда на § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за банките (обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 
г., бр. 1 и 92 от 2000 г.), се установяват и събират от Агенцията за държавни 
вземания по реда, предвиден в Закона за събиране на държавните вземания. 
 (2) Агенцията за държавни вземания представлява държавата в 
производството по несъстоятелност и отправя искане до съответния окръжен съд за 
откриване на производство по несъстоятелност, когато държавата е кредитор с 
вземанията по ал. 1. 
 § 18.  Министърът на финансите чрез органите на Агенцията за държавен 
вътрешен финансов контрол може да извършва проверки на действията на 
синдиците по управлението на имуществото на обявени в несъстоятелност банки, 
по отношение на които държавата е встъпила в правата на вложителите по силата 
на отменения Закон за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за 
които Българската народна банка е поискала откриване на производство по 
несъстоятелност, включително да проверява търговските книги и съдържанието на 



касата.  При установяване на нарушение министърът на финансите уведомява 
Българската народна банка и съда по несъстоятелността. 
 § 19.  (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и 
депозитните сметки в левове и във валута в Българската народна банка на 
централния бюджет, министерствата, ведомствата, Сметната палата, Българската 
национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на 
науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния 
осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната 
служба по заетостта се организират и обслужват в единна система на събиране, 
съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-нататък "единна сметка". 
 (2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална 
телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, 
държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния 
осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната 
служба по заетостта се включват в единната сметка при запазване на тяхната 
финансова автономност при управлението на паричните средства. 
 (3) Средства от международни програми и споразумения се включват в 
единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които са 
предоставени тези средства. 
 (4) Всички бюджетни плащания на второстепенните и от по-ниска степен 
разпоредители с бюджетни кредити на министерствата и ведомствата, Сметната 
палата, Българската национална телевизия, Българското национално радио, 
Българската академия на науките, органите на съдебната власт, Националната 
здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се извършват чрез 
сметките на съответните първостепенни разпоредители в Българската народна 
банка, включени в единната сметка.  Министърът на финансите определя реда, 
начина и сроковете за поетапно включване на разпоредителите с бюджетни 
кредити в системата за електронни бюджетни разплащания. 
 (5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните 
организации по ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на 
транзитни сметки.  За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилагат 
чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от 
Закона за Българската народна банка. 
 (6) Обслужването от търговските банки в страната на транзитните сметки и 
плащанията по ал. 4 и 5 се извършва въз основа на сключени договори между 
Министерството на финансите и търговските банки.  Договорите съдържат едни и 
същи клаузи и цени, приложими за всички банки. 
 (7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни 
бюджетни разплащания се извършват от националния оператор на банковата 
интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с 
Министерството на финансите. 
 (8) Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на 
договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с 
информационното обслужване на държавния бюджет, като в този случай не се 
прилага чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка. 



 (9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично 
лимити за плащания по бюджетните сметки и по извънбюджетните сметки и 
фондове по чл. 45, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет на 
министерствата и другите ведомства. 
 (10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 съответните 
разпоредители определят и актуализират лимити за плащане след съгласуване с 
Министерството на финансите. 
 (11) Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет по чл. 4, ал. 1 
могат да се коригират с нетния ефект от финансирането и операциите по чл. 39, ал. 
2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава 
балансът на държавния бюджет и не се намалява размерът на предвидените по 
съответните бюджети разходи и трансфери. 
 (12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и 5 да се 
включат в единната сметка бюджетните приходи и плащания на други бюджетни 
организации, както и средствата и плащанията на извънбюджетни и набирателни 
сметки на бюджетните организации, обслужвани от търговските банки. 
 (13) Министърът на финансите може да определи за бюджетните 
организации, включени в системата на единна сметка, да преминат към безкасово 
изплащане на заплати и възнаграждения на персонала, стипендии и други разходи. 
 (14) Министърът на финансите упражнява общ контрол и управление на 
ликвидността на средствата в единната сметка. 
 § 20.  (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните 
организации се осъществява от Българската народна банка и от търговските банки. 
 (2) Наличностите по всички сметки и депозити в левове и във валута на 
бюджетните организации, включително на общините, в търговските банки се 
обезпечават чрез блокиране на държавни ценни книжа на българското 
правителство от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите. 
Блокирането на държавните ценни книжа се извършва при Българската народна 
банка и има действие на учреден особен залог върху тях. 
 (3) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка 
определят реда и начина за прилагане на ал. 1 и 2. 
 § 21.  (1) Бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните 
сметки в левове и във валута на министерствата и ведомствата - първостепенни 
разпоредители, държавните висши училища от град София, Българската академия 
на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, 
Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и 
Националната служба по заетостта се обслужват от Българската народна банка. 
Водените към 31 декември 2001 г. бюджетни, извънбюджетни, набирателни и 
депозитни сметки в левове и във валута в Българската народна банка на техни 
второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се 
прехвърлят за обслужване в други банки. 
 (2) Министърът на финансите може да разреши на организациите по ал. 1 
временно да откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за 
осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, 
неизвършвани от Българската народна банка.  След приключването на операциите 



тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по 
съответните сметки в Българската народна банка. 
 (3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се 
обслужват от Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по 
международни програми и споразумения изрично не е определено друго. 
 § 22.  В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от 
държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните 
средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не 
заплащат наеми. 
 § 23.  (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски 
дружества с държавно, съответно с общинско имущество, отдали под наем 
предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто 
от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския 
бюджет. 
 (2) За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или 
общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ 
на държавното или на общинското участие. 
 (3) Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се отдават под наем по цени не по-ниски 
от определените от Министерския съвет или от общинските съвети. 
 (4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат 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, или 
изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и по ред, определени 
от Министерския съвет. 
 (5) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски 
дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения. 
 § 24.  (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за 
изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23 от Закона за устройството на 
държавния бюджет общинските съвети приемат бюджетите на общините за 2002 г., 
които в 10-дневен срок представят в Министерството на финансите и в Сметната 
палата. 
 (2) Бюджетът на общината се съставя на основата на: 
 1.  бюджетната прогноза на Главната данъчна дирекция за данъчните 
приходи по бюджетите на общините за 2002 г., предоставена на общините в 10-
дневен срок от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2002 г. и коригирана с подлежащите на възстановяване суми от 
надвнесени данъци за общините за минал период; 
 2.  субсидията, утвърдена с този закон, и 
 3.  прогнозата на общината за постъпленията от местни такси, операции с 
общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи. 
 (3) Преизпълнението/неизпълнението на плана за данъците върху доходите 
на физически лица и данъка върху печалбата за общините за 2002 г. е за сметка на 
републиканския бюджет чрез намаляване/увеличаване на субсидията със същата 
сума или, съответно, увеличаване/намаляване на вноската. 
 (4) Преизпълнението/неизпълнението на плана за другите данъци и 
неданъчните приходи за 2002 г. е за сметка на съответния общински бюджет. 



 (5) В случай, че към края на годината се констатира компенсирано 
преизпълнение на приходите по ал. 3 в общинските бюджети, положителната 
разлика се преразпределя между общините по ред, определен от Министерския 
съвет. 
 (6) Преизпълнението на данъчните приходи по ал. 3 не може да се ползва за 
актуализация на общинския бюджет за 2002 г. 
 (7) Ако в срока по ал. 1 проектът за общински бюджет не бъде обсъден и 
гласуван от общинския съвет, внесеният от кмета на общината проект за бюджет на 
общината се смята за служебно приет и в срок един месец след изтичане на 
определения срок той го представя в Сметната палата и в Министерството на 
финансите. 
 § 25.  (1) По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2002 г. 
се осигуряват средства за издръжка, включително за заплати и социални 
осигуровки на държавните драматични и куклени театри, филхармонии, опери и 
други културни институти, въз основа на сключените договори между 
Министерството на културата и общините съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила 
и развитие на културата. 
 (2) На основата на договорите по ал. 1, министърът на културата утвърждава 
допълнителна численост на персонала при спазване на утвърдената от министъра 
на културата средна месечна брутна работна заплата и размера на средствата за 
издръжка на всеки културен институт. 
 (3) Освободените средства за работни заплати по ал. 2 могат да се ползват за 
творчески проекти, целеви програми и за финансово подпомагане на дейността на 
културните институти. 
 § 26.  Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общини, 
общински съвети и общински администрации по Закона за административно- 
териториалното устройство на Република България, предвидени в разходната част 
на републиканския бюджет за 2002 г., се уточняват и предоставят по ред, 
определен от министъра на финансите. 
 § 27.  За общинските училища и обслужващите звена в системата на 
народната просвета, прилагащи системата на "делегирани бюджети", и за 
дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети може да се 
предостави правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със 
самостоятелни бюджети. 
 § 28.  Относителният дял на направената вноска от общините по чл. 9, ал. 1 
към всеки отчетен период на годината не може да бъде по-нисък от относителния 
размер на извършените бюджетни разходи към бюджетните кредити за същия 
период на годината и не по-висок от утвърдената вноска. 
 § 29.  Определя срок за възстановяване на отпуснатите безлихвени заеми на 
общините от републиканския бюджет за 2001 г. - 31 януари 2003 г. 
 § 30.  Отписват се като задължения към републиканския бюджет 
отпуснатите на общините през 2000 г. временни безлихвени заеми в размер 12 025 
000 лв. съгласно приложение № 9. 
 § 31.  (1) На общините, чиито бюджетни взаимоотношения с 
републиканския бюджет за 2002 г. са вноска, се одобряват допълнителни целеви 



средства, ако направената от общината вноска към републиканския бюджет е в 
размер, съответстващ на дължимата за съответния период част. 
 (2) Ресурсното осигуряване на допълнителните целеви средства се 
осъществява чрез възстановяване на част от направената вноска в изпълнение на 
ал. 1. 
 § 32.  (1) Отписва се като задължение към централния бюджет непогасената 
към 31 декември 2001 г. временна финансова помощ в размер 1 119 140,87 лв. на 
Центъра за масова приватизация. 
 (2) Неизплатените задължения на въгледобивни и топлофикационни 
дружества със сто на сто държавно или общинско имущество към 31 декември 2001 
г. съгласно приложение № 10, по получени временни финансови помощи от 
Държавен фонд "Енергийни ресурси" и заеми от Държавния фонд за реконструкция 
и развитие се отписват, като с отписаните суми се увеличава техният капитал. 
 § 33.  Дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата 
на републиканско и общинско финансиране за 2002 г. се финансира от общинските 
бюджети. 
 § 34.  (1) Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били 
субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването и общините до 
31 декември 2001 г., се субсидират от съответните бюджети и през 2002 г. въз 
основа на договор. 
 (2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се 
финансират по досегашния ред. 
 § 35.  Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на 
лекарства, медицинска апаратура и техника, инструментариум и консумативи, 
предвидени в закон или произтичащи от приетите от Министерския съвет 
национални програми и проекти, се осъществяват от Министерството на 
здравеопазването. 
 § 36.  Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечебна дейност 
на базата на договори с лечебните заведения по критерии, утвърдени в 
Националния рамков договор 2002 и в съответствие със Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 2002 г. 
 § 37.  (1) Наличните средства по фонд "Жилищно строителство" на 
общините, които не са ангажирани за извършването на присъщи на фонда разходи 
съгласно нормативната уредба, могат да се ползват по решение на общинските 
съвети. 
 (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за случаите, когато общините имат 
задължения по обезщетяването на собственици на отчуждени недвижими имоти и 
на младежи, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 
70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и 
реализация на младежта. 
 § 38.  Одобрените със закона средства за придобиване на дълготрайни 
материални активи и основен ремонт на местните общински пътища в размер 5 000 
000 лв. се разпределят по общини в срок до 31 март 2002 г. по ред, определен от 
Министерския съвет. 
 § 39.  Държавните приходи от продажби на природен газ, доставен срещу 
дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на 



природен газ през територията на страната, намалени с признатите от 
Министерския съвет разходи за тези доставки, включително погашенията по 
инвестиционни кредити, ползвани за изграждане на транзитната газопреносна 
мрежа, дължимите мита, такси, данъци и нормативно определена надценка, се 
внасят от "Булгаргаз" - ЕАД, в централния бюджет. 
 § 40.  За неизплатените в срок задължения от предприятия по смисъла на 
Закона за счетоводството към електропроизводствените търговски дружества, 
"Национална електрическа компания" - ЕАД, електроразпределителните търговски 
дружества, "Булгаргаз" - ЕАД, топлофикационните дружества и ВиК дружествата, 
произтичащи от доставката на природен газ, електрическа и топлинна енергия и 
вода, кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237, буква "з" от 
Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и извлеченията от 
сметките, с които се установяват вземанията му, ако задължението не е изплатено 
след писмена покана в 7-дневен срок.  В производството пред съда кредиторът и 
длъжникът се освобождават от държавни такси. 
 § 41.  (1) За направените през 2002 г. погашения от търговските дружества 
на задължения по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 
31 декември 1990 г., които съгласно сключените тристранни договори е определено 
да бъдат изплатени след 1 януари 2003 г., министърът на финансите сконтира 
задълженията на търговските дружества със сконтов процент 12 на сто. 
 (2) Операциите по ал. 1 се осъществяват при условия и по ред, определени 
от министъра на финансите. 
 § 42.  Преведените по този закон субсидии за общините не могат да се 
ползват като източник на средства за възстановяване на суми на фирми от 
надвнесени данъци за общините за минал период. 
 § 43.  Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица се 
осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването. 
 § 44.  (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на 
здравеопазването и директора на Националната здравноосигурителна каса 
извършва по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет 
промени по бюджетите на Министерството на здравеопазването и Националната 
здравноосигурителна каса във връзка с изпълнението на проект "Реформа в 
здравния сектор", финансиран със заемно споразумение 4565-БУЛ от 23 юни 2000 
г. между Международната банка за възстановяване и развитие и Република 
България. 
 (2) Министърът на финансите по предложение на министъра на 
здравеопазването извършва промени по реда на чл. 34 от Закона за устройството на 
държавния бюджет във връзка с изпълнението на проект "Преструктуриране на 
болничния сектор", финансиран със Заемно споразумение от Фонда за 
сътрудничество в икономическото развитие на Република Корея. 
 (3) Министърът на финансите в срок до 30 юни 2002 г. да извърши 
компенсирани промени по съответните бюджети в зависимост от хода на 
структурната реформа в болничната помощ. 
 § 45.  В случаите, в които министърът на образованието и науката, 
министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика не 
извършат в определените срокове преструктурирането на системите, за които 



отговарят, допълнително необходимите средства, включително и полагащите се на 
лицата обезщетения, се осигуряват от бюджетите на Министерството на 
образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството 
на труда и социалната политика. 
 § 46.  Отписват се като задължения към републиканския бюджет 
невнесените вноски, дължими от бюджетите на общините за 2000 г., в размер 6 888 
385 лв., съгласно приложение № 11. 
 § 47.  (1) Определените от Министерството на финансите първостепенни 
разпоредители и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити използват за 
отчитане и консолидиране на счетоводните и бюджетните операции през 2002 г. 
изградената от Министерството на финансите Информационна система за 
финансово управление в бюджетния сектор (ИСФУ). 
 (2) Включването и използването на Информационната система за финансово 
управление от разпоредителите по ал. 1 за отчитане и консолидиране на 
счетоводните и бюджетните операции, както и на касовото изпълнение на 
централния бюджет, се извършват по ред и начин, определени от министъра на 
финансите. 
 (3) Договорът за втория етап на изграждане и внедряване на 
Информационната система за финансово управление се сключва от министъра на 
финансите. 
 § 48.  (1) Редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на 
годишните счетоводни отчети за 2001 г. на бюджетните предприятия се определят 
от министъра на финансите в срок до 30 януари 2002 г. 
 (2) По въпроси, нерегламентирани в сметкоплана и счетоводните стандарти 
за бюджетните предприятия, се прилагат националните счетоводни стандарти по 
ред и начин, определени от министъра на финансите. 
 § 49.  (1) Столичният общински съвет при приемането на бюджета на 
Столична община за 2002 г. да одобри средства в размер на 97 млн. лв. за 
погасяване на ползвания през 1999 г. Еврооблигационен заем. 
 (2) За източник на необходимите средства да се ползва под формата на 
преходен остатък полученият през 2001 г. от Банковата консолидационна компания 
данък за общините, който не е отразен в данъчната прогноза за 2001 г. на Главна 
данъчна дирекция при Министерството на финансите. 
 (3) Столична община инвестира в ценни книжа с нулево рисково тегло 
средства в размер получените през 2001 г. данък за общините и дивидента от 
Банковата консолидационна компания до настъпването на падежа по обслужването 
на Еврооблигационния заем. 
 § 50.  Отписват се като задължения към републиканския бюджет 
невъзстановените суми, явили се като надвзети субсидии в резултат на прилагането 
на § 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. 
 § 51.  Възлага на Министерския съвет с постановлението за изпълнение на 
държавния бюджет за 2002 г. да регламентира целевото предоставяне на средствата 
за народните читалища като субсидия в общинските бюджети. 
 § 52.  В § 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 
108 от 2000 г.) думите "2002/2003" се заменят с "2003/2004". 



 § 53.  Член 90 от Закона за събиране на държавни вземания (обн., ДВ, бр. 26 
от 1996 г.;  изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 103 от 
1999 г., бр. 29 от 2000 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г.;  изм., 
бр. 63 от 2000 г.) се изменя така: 
 "Чл. 90.  (1) По бюджета на агенцията постъпват приходи от: 
 1.  такси за оценяване и съхраняване на продаваните вещи и права; 
 2.  комисиони върху цената на продадените вещи и права. 
 (2) Таксите и комисионите по ал. 1 се определят с тарифа, утвърдена от 
министъра на финансите. 
 (3) По бюджета на агенцията се предвиждат средства за развитие на 
материалната база, за повишаване квалификацията и за стимулиране на 
служителите от Агенцията за държавни вземания по ред, определен с наредба на 
министъра на финансите. 
 (4) Събраните държавни и общински частни вземания и сумите от продажба 
на отнети в полза на държавата права и вещи се превеждат по съответните сметки 
на централния бюджет, общините и други бюджетни организации след приспадане 
на разходите по издирването, превозването, съхраняването и оценяването на 
стоките и извършването на продажбата им." 
 § 54.  В чл. 48 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 
от 2000 г.) ал. 2 се отменя. 
 § 55.  В чл. 115 от Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанища на Република България (ДВ, бр. 12 от 2000 г.) ал. 6 се 
отменя. 
 § 56.  В чл. 122в от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 
от 1972 г.;  изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 
г. и бр. 34 от 2001 г.) ал. 4 се отменя. 
 § 57.  Член 17 от Закона за туризма (ДВ, бр. 71 от 1998 г.) се отменя. 
 § 58.  В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., 
бр. 41 от 2001 г.) глава осемнадесета се отменя. 
 § 59.  В § 3 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 
от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г. и бр. 25 от 2001 г.) цифрата "3" се заменя с "6". 
 § 60.  Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. 
 
                                      Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 
     Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката и 
    Министерство на отбраната за Българската академия на науките, Военна 
             академия "Г. С. Раковски" и държавните висши училища 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                   Наименование                     ¦       Сума 
                                                    ¦    (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
 1.  Българска академия на науките                         46780,5 



 2.  Технически университет - София                        17899,3 3.  Технически 
университет София - 
     филиал Пловдив                                         3269,9 
 4.  Технически университет - Варна                         6307,5 
 5.  Технически университет - Габрово                       3736,1 
 6.  Русенски университет "А. Кънчев" - Русе                6755,8 7.  Висш институт по 
хранителна и 
     вкусова промишленост - Пловдив                         3334,7 8.  Химико-технологичен 
и металургичен 
     университет - София                                    5182,6 
 9.  Университет "Проф. д-р Асен 
     Златаров" - Бургас                                     4430,4 
10.  Лесотехнически университет - София                     3148,711.  Университет по 
архитектура, 
     строителство и геодезия - София                        5256,112.  Минно-геоложки 
университет 
     "Св. Ив. Рилски" - София                               3499,813.  Университет за 
национално и 
     световно стопанство - София                            9680,414.  Стопанска академия 
     "Димитър А. Ценов" - Свищов                            4483,7 
15.  Икономически университет - Варна                       4683,116.  Софийски 
университет 
     "Св. Климент Охридски"                                 6814,217.  Пловдивски университет 
     "Паисий Хилендарски" - Пловдив                         8163,818.  Великотърновски 
университет "Св. Св. 
     Кирил и Методий" - Велико Търново                      6119,819.  Югозападен 
университет 
     "Неофит Рилски" - Благоевград                          5753,4 
20.  Шуменски университет "Епископ 
     Константин Преславски" - Шумен                         4950,5 
21.  Национална спортна академия - София                    4668,9 
22.  Тракийски университет - Стара Загора                   7553,5 
23.  Аграрен университет - Пловдив                          3843,4 
24.  Висш медицински институт - Пловдив                     6102,1 
25.  Медицински университет - Варна                         4998,8 
26.  Висш медицински институт - Плевен                      3934,127.  Тракийски 
университет - Стара Загора - 
     Медицински факултет                                    1704,7 
28.  Медицински университет - София                         2415,129.  Академия за 
музикално и танцово 
     изкуство - Пловдив                                     1340,530.  Национална академия за 
театрално 
     и филмово изкуство 
     "Кр. Сарафов" - София                                  1697,231.  Държавна музикална 
академия 



     "Панчо Владигеров" - София                             2284,932.  Национална 
художествена 
     академия - София                                       1974,8 
33.  Колеж по библиотечно дело - София                       509,2 34.  Колеж по 
телекомуникации 
     и пощи - София                                          828,235.  Висше транспортно училище 
     "Тодор Каблешков" - София                              3085,336.  Висше строително 
училище 
     "Любен Каравелов" - София                              2173,4 
37.  Военна академия "Г. С. Раковски"                       5200,0 
     Всичко                                               244564,5 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
                                          Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 
   Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 
                                   2002 г. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
      Наименование                                   ¦     Сума 
                                                     ¦  (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
 1.  Български червен кръст - 
     Национален комитет                                     1168,6 
 2.  Съюз на инвалидите в България                           222,5 3.  Съюз на 
военноинвалидите и пострада- 
     лите от войните и в мирно време                          64,2 
 4.  Съюз на слепите в България                              155,3 
 5.  Съюз на военноинвалидните кооперации                     22,8 6.  Българска 
асоциация на лица с 
     интелектуални затруднения                                51,8 7.  Национален съюз на 
     трудовопроизводителните кооперации                      113,9 8.  Централен съюз на 
кооперациите 
     на инвалидите                                            93,2 9.  Национален център за социална 
     рехабилитация                                           124,210.  Асоциация на родителите 
     на деца с увреден слух                                   22,8 
11.  Съюз на глухите в България                              124,2 
12.  Българска асоциация "Диабет"                            121,113.  Асоциация на 
родителите 
     на деца с нарушено зрение                                31,114.  Национална организация 
     "Малки български хора"                                   12,415.  Национална асоциация на 
     слепоглухите в България                                  25,916.  Национална потребителна 
     кооперация на слепите в България                         10,417.  Съюз на ветераните 
     от войните в България                                    12,0 
18.  Български туристически съюз                              38,8 
19.  Съюз на българските автомобилисти                        86,1 



20.  Рилска Света обител - Рилски манастир                   393,321.  Представителни 
сдружения 
     на потребителите в България                              51,8 
22.  Съюз на народните читалища                               20,0 
     Всичко                                                 2966,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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                                          Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 
     Методика за определяне на бюджетните взаимоотношения на централния 
                  бюджет с бюджетите на общините за 2002 г. 
 
     Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините 
сеосъществяват в съответствие с чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република 
България, чл. 42 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 35, ал. 2 от 
Закона за общинските бюджети. 
     Механизмът за определяне размера на субсидиите и вноските от и зацентралния 
бюджет е изграден на основата на следните показатели: 
     1. Р - показател за осигуреност със собствени средства на 
задължителнибюджетни разходи. 
     Този показател се изчислява по следната формула: 
     Р = С1 + С2 - С3, където 
     С1 са задължителните бюджетни разходи (заплати, осигурителни плащанияи 
здравноосигурителни вноски за социално слаби граждани и други, стипендии); 
     С2 е размерът на социалните помощи; 
     С3 са прогнозните собствени приходи по бюджета на общината за 2002 
г.,намалени с размера на неданъчните приходи; 
     2. С е размерът на бюджетното взаимоотношение. 
     Изчислява се по следната формула: 
 С = Р + С4 + С5 + С6, където 
     С4 е частта от трансфера от централния бюджет за общината, определенпо 
обективни критерии. Конкретният размер на субсидията за всяка община се 
получава, като се използват следните обективни критерии и относителни тегла в 
разпределяемата сума: 
                                                                относително 
                                                                   тегло, % 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 1. Брой преминали болни 
    в общинска болница                                             10,0 2. Брой преминали болни в 
АГ бол- 
    ница, очна и белодробна болница и 
    в центрове за психично здраве                                   1,0 3. Брой преминали болни в 
онколо- 
    гичен диспансер, кожно-венеричен 
    диспансер, психодиспансер                                       2,0 4. Брой преминали болни в 
пневмофти- 
    зиатричен диспансер                                             0,5 5. Места в заведения 



    за социални услуги                                             10,0 6. Места в домашен 
    социален патронаж                                               0,5 
 7. Брой читалища                                                   1,5 8. Брой музеи, художествени 
галерии 
    и библиотеки с регионално значение                              0,3 9. Брой учащи се в 
    общообразователни училища                                      13,610. Брой паралелки в 
    общообразователни училища                                       5,0 
11. Брой ученици в общежитие                                        1,1 
12. Брой население                                                 32,313. Брой населени места на 
    територията на общината                                        11,414. Размер на територията 
на 
    общината в квадратни километри                                  8,715. Брой жилища на 
територията 
    на общината                                                     2,1 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
     Конкретният размер на субсидията по обективни критерии за всяка общинасе 
получава чрез отнасяне на обективните критерии (натури) към относителното тегло 
на всеки един от посочените критерии на национално равнище. 
 С5 - частта на средствата от централния бюджет за гарантиране на 
минимална долна граница на издръжката, изчислена по метода на неалгебричните 
средни (медиана); 
     С6 - субсидията за капиталови разходи, имаща целеви характер.Осигурява 
средства от държавния бюджет за държавни задачи в областта на инвестициите, 
развитието на инфраструктурата, изпълнението на целеви регионални програми и 
други. 
     Прогнозният бюджет на всяка община се получава, както следва: 
     ПБ = С + ПСП, 
     където: 
     - ПБ е прогнозният бюджет на съответната община; 
     - ПСП - размерът на прогнозните собствени приходи за 2002 г. 
                                                  Приложение № 4 към § 8 
                                           (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) 
   Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които ще функционират през 
                                   2002 г. 
     1. Фонд "Професионална квалификация и безработица" - Закон за закрилапри 
безработица и насърчаване на заетостта. 
     2.  (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) Фонд за покриване разходите заприватизация 
към Агенцията за приватизация - Закон за приватизация и следприватизационен 
контрол. 
     3. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на 
земеделскитепроизводители. 
     4. Национален фонд към Министерството на финансите - Закон заратифициране 
на меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между 
правителството на Република България и Европейската комисия. 



     5. Фонд "Жилищно строителство" към общините и Министерството 
навътрешните работи. 
     6.  (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) Специална сметка към общинскитесъвети за 
приходите от приватизация на общински предприятия - Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол. 
     7.  (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) Общински фонд за покриване наразходите за 
приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол. 
     8.  (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) Специален фонд към съответнитеобщински 
съвети за инвестиции и дълготрайни активи - Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол. 
     9.  Извънбюджетна сметка към общинската служба за социално подпомагане -
Закон за социално подпомагане. 
    10.  Учителски пенсионен фонд - Кодекс за задължително 
общественоосигуряване. 
                                        Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1 
   Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2002 г. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤ 
      Наименование                 ¦   Години на     ¦     Разходи 
   и местонахождение               ¦     строи-      ¦    за 2002 г. 
       на обекта                   ¦    телство      ¦    (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤ 
            1                      ¦       2         ¦         3 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤Област Благоевград 
Община Петрич Общинско депо за твърди 
битови отпадъци - Петрич                2001/2002            700,0 
Област Бургас 
Община Бургас Канализация жк "Меден руд- ник" - I и II етап и канална 
помпена станция                         2001/2003            800,0 
Община Царево Градска пречиствателна стан- 
ция за отпадъчни води - Царево          2000/2002           1296,0Експериментален 
пречиства- 
телен модул - с. Синеморец              2000/2002            200,0Експериментален 
пречиства- 
телен модул, с. Варвара                 2000/2002            200,0 
Област Варна 
Община Аксаково Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди 
битови отпадъци - с. Въглен             2001/2003           1000,0Събирателен битов 
канализа- 
ционен колектор - с. Игнатиево          2000/2002            250,0Община Бяла Главен 
канализационен клон 
от о.т. 201 до о.т. 74 - Бяла           2002/2002            150,0Колектор курортна зона 
Бяла 



до канална помпена станция              2001/2002            160,0 Закриване и 
рекултивация на старо депо за твърди битови 
отпадъци - Бяла                         2002/2002            150,0Община Варна Рехабилитация 
на Градска пречиствателна станция за от- 
падъчни води  - Варна, II етап          2002/2003            300,0 
Област Велико Търново 
Община Горна Оряховица Довеждащ колектор до Район- на пречиствателна 
станция за отпадъчни води - Г. Оряховица - 
Лясковец                                2001/2002           1160,0Община Лясковец Довеждащ 
колектор от Ляско- вец до Районна пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Г. Оряховица - Лясковец                 2001/2002            400,0 
Област Враца 
Община Враца Пречиствателно съоръжение за инфилтрата от обект "Ре- гионално 
депо за твърди бито- 
ви отпадъци - Враца - Мездра"           2002/2002            450,0Община Оряхово 
Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините 
Оряхово и Мизия                         2001/2003           1050,0 
Област Габрово 
Община Севлиево Рекултивация на старо 
сметище на Севлиево                     2002/2002            800,0 
 
Област Добрич 
Община Добрич Реконструкция и рекултивация на депо за твърди битови от- 
падъци при с. Богдан                    2001/2004            600,0Община Шабла 
Пречиствателна станция за 
отпадъчни води - Шабла                  2001/2002            584,0 
Област Кърджали 
Община Кърджали Главен колектор VI - 
Кърджали                                2001/2002            800,0 
Област Ловеч 
Община Ловеч Депо за твърди битови 
отпадъци - Ловеч                        2001/2004           1000,0 Община Троян Градска 
пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Троян, I етап                           1991/2004           1000,0Депо за твърди битови 
отпадъци - Троян и Априлци              1996/2002            467,0 
Област Перник 
Община Перник 
Главен колектор I - Перник              1998/2002            800,0Разширение на градска 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води - Перник                 1998/2002           1300,0 
Област Пловдив 
Община Карлово Депо за твърди битови 
отпадъци - Карлово                      2001/2004           1500,0 Община Пловдив Северен 
обходен колектор и съоръжения за прехвърляне на отпадъчни води през р. Марица 
- 
гр. Пловдив                             1992/2004           1000,0Депо за твърди битови 



отпадъци - с. Цалапица                  1994/2004           1500,0 
Област Разград 
Община Кубрат Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
Кубрат, I етап                          1982/2002            400,0Община Лозница Разширение и 
реконструкция на градска пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Лозница                                 1999/2002            103,0 
Община Разград Реконструкция на градска пречиствателна станция за от- 
падъчни води - Разград, I етап          1993/2003            200,0 
Област Русе 
Община Русе Регионално депо за битови, производствени, строителни 
и опасни отпадъци - Русе                2000/2003           1055,0 
Област Силистра 
Община Дулово Градска пречиствателна стан- 
ция за отпадъчни води - Дулово          1987/2006           1000,0Община Силистра 
Изграждане на канализация и пречиствателна станция 
на с. Сребърна                          2002/2004            350,0 
Област Сливен 
Община Сливен Градска пречиствателна стан- 
ция за отпадъчни води - Сливен          1992/2002            600,0 
Област Смолян 
Община Мадан Реконструкция на депо за твър- 
ди битови отпадъци - Мадан              1998/2002            525,0 
Столична община 
Площадка за санитарно депо- ниране на твърди битови отпа- 
дъци - кв. Суходол, II етап             2000/2004           1000,0 
 
Област Търговище 
Община Омуртаг Депо за твърди битови отпа- 
дъци - Омуртаг                          1999/2002            800,0 
Област Хасково 
Община Харманли Депо за твърди битови отпа- 
дъци, I етап - Харманли                 1997/2002           1170,0 
Област Шумен 
Община Велики Преслав Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Велики Преслав                          2002/2004           1000,0Община Шумен Градска 
пречиствателна стан- 
ция за отпадъчни води с довеж- 
дащ колектор, I етап - Шумен            1986/2002            450,0Разширение на депо за 
твърди 
битови отпадъци I етап - Шумен          1998/2002           1000,0 
Област Ямбол 
Община Ямбол 
Сметище - Ямбол                         1994/2003            300,0 
Всичко:                                                    29570,0 
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                                         Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 
      Списък на обектите с регионално и местно значение, предвидени за 
                          строителство през 2002 г. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
    Наименование               ¦      Години на       ¦     Разходи 
 и местонахождение             ¦        строи-        ¦    за 2002 г. 
     на обекта                 ¦       телство        ¦    (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
          1                    ¦           2          ¦         3 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤Област Благоевград 
Община Белица 
СОУ - гр. Белица                     1987/2002 г.            200,0Община Благоевград 
Онкологичен диспансер                1999/2002 г.            660,0Община Гоце Делчев 
МБАЛ - Гоце Делчев - 
основен ремонт                       2002/2002 г.            125,0Канализация населени места - 
Гоце Делчев                          2002/2003 г.            144,0 Община Сандански Техникум 
по добив и обработ- 
ка на мрамор                         1982/2002 г.            300,0Община Якоруда 
Водопровод Аврамово                  1995/2003 г.             80,0 
Област Бургас 
Община Карнобат Канализация жк Красно село 
и кв. Славейков - Карнобат           1994/2005 г.            200,0Община Малко Търново 
Водоснабдяване - гр. Малко 
Търново                              1990/2005 г.            150,0Община Поморие 
Водоснабдяване населени 
места                                1991/2002 г.            130,0Преустройство ЦДГ с. Горица 
в дом за стари хора                  2002/2004 г.            200,0 
Община Приморско Водоснабдяване и канализация - 
Приморско                            1999/2004 г.            100,0Община Руен Общински 
център за социални 
грижи и библиотека                   1999/2003 г.            150,0 
Водоем - с. Каравелово                                       100,0Община Средец 
Водоснабдяване на населени 
места                                1993/2003 г.            250,0 
Област Варна 
Община Белослав Подходи на фериботната 
връзка - гр. Белослав                2002/2002 г.            500,0Община Девня 
Канализационно включване 
към колектор "А" - гр. Девня         2002/2002 г.            150,0Община Провадия 
Дом за лица с физически 
увреждания - Провадия                1988/2005 г.            200,0 
Област Велико Търново 
Община Велико Търново Реконструкция и ремонт 



на учебни заведения                  2001/2002 г.            250,0Община Елена 
Водоснабдяване група Беброво         1987/2002 г.            150,0Разширение ЕСПУ 
"Ив. Момчилов"                       1989/2002 г.            150,0Община Павликени 
Допълнително водоснабдяване 
на населени места                    1989/2002 г.            180,0Община Свищов 
Реконструкция и модернизация 
осветление населени места            2002/2002 г.            200,0Община Стражица 
Целеви средства за преодолява- 
не на последиците от земетре- 
сението през декември 1986 г.                                100,0Община Сухиндол 
Канализация - Сухиндол               1983/2010 г.            120,0 
Област Видин 
Община Белоградчик 
СОУ - Белоградчик                    2002/2003 г.            120,0Община Видин Жилища за 
обезщетяване на собственици от с. Кошава - 
гр. Видин                            1984/2003 г.            200,0Община Ново село 
Водопровод - с. Негованци            2002/2002 г.            150,0 
Област Враца 
Община Бяла Слатина Реконструкция на водопроводна 
мрежа - Бяла Слатина, II етап        2002/2006 г.            200,0 Община Враца 
Реконструкция на водопроводна 
мрежа - Враца                        2002/2002 г.            300,0Община Мизия Дъждовно-
дренажна канализа- 
ционна система                       2000/2010 г.            100,0Община Хайредин 
Водоснабдяване на населени 
места                                2002/2002 г.            200,0 
Област Габрово 
Община Габрово Национална Априловска 
гимназия                             1997/2003 г.            300,0Община Дряново 
Рехабилитационен център 
за инвалиди                          2001/2003 г.            180,0 
 
Област Добрич 
Община Балчик Реконструкция и преустройство сграда на Общинска 
администрация - Балчик               2001/2002 г.            300,0Община Добрич-селска 
Водоснабдяване на 
населени места                       2002/2002 г.            200,0 
Канализация на населени места        2002/2002 г.            100,0Община Тервел 
Реконструкция водоеми                2002/2002 г.            120,0 
Област Кърджали 
Община Ардино Водоснабдяване 
на населени места                                            250,0 
Канализация на населени места                                150,0Община Крумовград 
Водоснабдяване 
на населени места                                            200,0 
Област Кюстендил 



Община Бобошево 
Канализационен колектор              1999/2002 г.            140,0Община Кюстендил 
Водоснабдяване 
на населени места /етап/                                     100,0Канализация - 
гр. Кюстендил /етап/                                         100,0Община Рила 
ПСПВ - Рила                          2002/2002 г.             70,0 
Област Ловеч 
Община Априлци Водоснабдяване гр. Априлци от 
м. "Пеньови дупки" и "Глогът"        1993/2003 г.             96,0 
 
Област Монтана 
Община Бойчиновци 
Водоснабдяване с. Портитовци         1996/2002 г.            100,0Община Брусарци 
Водоснабдяване - с. Дондуково        1984/2002 г.            150,0Община Вълчедръм 
Водоснабдяване - с. Бъзовец 
и с. Септемврийци                    1984/2002 г.            120,0Община Вършец Ремонт - 
централна 
градска част                         2001/2003 г.            150,0Община Медковец 
Водоснабдяване група Расово          1976/2002 г.            150,0Община Якимово 
Водоснабдяване - с. Комощица         1984/2010 г.            100,0 
Област Пазарджик 
 
Община Велинград Водоснабдяване 
на населени места                                            100,0 
Канализация на населени места                                100,0Община Лесичово 
Водоснабдяване - с. Церово           2002/2002 г.            135,0Община Пазарджик 
Изграждане на мост - р. Марица       2002/2002 г.           2000,0 
Област Перник 
Община Ковачевци 
Водоснабдяване - с. Сирищник         2002/2002 г.             51,0Община Трън 
Водоснабдяване 
на населени места                                            100,0 
Област Плевен 
Община Белене 
Общинска болница и 
Медицински център                    2002/2002 г.            100,0Община Гулянци 
Реконструкция на сграда за бол- 
ница и поликлиника - Гулянци         1991/2002 г.            134,0Община Искър 
Възстановяване водовземане от 
р. Искър и укрепване на брега        2000/2003 г.            150,0Община Кнежа 
Водоснабдяване населени места        1984/2012 г.            120,0Община Левски 
Допълнително водоснабдяване 
населени места                       2002/2002 г.            100,0Община Плевен Канализация 
жк Кайлъка 
свлачища и подпорни стени            1993/2003 г.            250,0Община Пордим 
Преустройство ЕСПУ                   1983/2004 г.            120,0 



Област Пловдив 
 
Община Брезово 
Реконструкция кметство с. Чоба       2002/2002 г.            110,0Община Кричим 
Подпорна стена десен 
бряг - р. Въча, гр. Кричим           1997/2003 г.            120,0Община Лъки 
Пречиствателна станция 
за питейни води - гр. Лъки           1994/2003 г.            300,0Община Перущица 
Реконструкция водопровод от 
ПС Червена църква до ОТ 54           2002/2002 г.            200,0Община Пловдив 
Реконструкция Брезовско шосе         1998/2003 г.           1000,0Реконструкция 
Пещерско 
шосе II етап                         1999/2003 г.           1000,0Община Родопи 
Водоснабдяване на 
населени места                       2002/2003 г.            150,0Община Стамболийски 
Водоснабдяване и 
канализация - кв. Север              1999/2003 г.            100,0Община Съединение 16-
класно училище - 
гр. Съединение                       1984/2003 г.            200,0 
Област Разград 
Община Исперих 
Канализация - I и II колектор        1980/2006 г.            300,0 
Област Русе 
Община Борово Разширение на канализацион- ната мрежа Борово и изграж- 
дане на ГПСОВ - II етап              2002/2003 г.            100,0 
Област Силистра 
 
Община Алфатар Основен ремонт на 
отводнителен канал                   1988/2004 г.            100,0 
Област Сливен 
Община Нова Загора Водоснабдяване 
населени места                       2002/2002 г.            150,0 
Област Смолян 
Община Борино Водоснабдяване 
на населени места                                            100,0Община Доспат Водоснабдяване 
на населени места                                            100,0Община Неделино 
Подпорни стени                                               120,0 
Община Смолян 
Канализация - гр. Смолян             1974/2006 г.            200,0 
Столична община 
 
Метрополитен - София                                       15800,0 
Софийска област 
Община Антон 
Водоснабдяване - Антон               1996/2004 г.            100,0Община Ботевград 



ПСПВ - Врачеш                        2000/2002 г.            400,0Община Горна Малина 
Регионално, санитарно депо за общини - Г. Малина - 
Елин Пелин                           1993/2003 г.            200,0Община Долна баня 
Канализация населени места           2002/2002 г.            100,0Община Етрополе 
ПСПВ - Етрополе                      1991/2004 г.            360,0 Община Златица 
Разширение ОУ - кв. 72               1992/2003 г.            100,0Община Копривщица 
Благоустройство 
населени места                       2002/2002 г.             80,0Община Пирдоп 
Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа                   1997/2004 г.             80,0 
Област Стара Загора 
Община Гурково 
Хлораторна станция                   2000/2003 г.             85,0Община Казанлък Западен 
транспортен 
възел "Кремона"                      2000/2002 г.            300,0Община Николаево 
Физкултурен салон ОУ - 
Николаево                            2002/2003 г.            100,0 
Община Опан Водоснабдяване група 
Бащино - В. Левски                   1991/2003 г.            200,0Община Стара Загора 
Възстановяване на 
опера "Стара Загора"                                         400,0 
Област Търговище 
Община Антоново 
ПСПВ - Ястребино                     1986/2003 г.            150,0Община Опака 
Противоземетръсни 
(канализация)                        1993/2003 г.             80,0 
Област Хасково 
Община Ивайловград Водоснабдяване Хухла - 
Покрован                             1993/2005 г.            200,0 
Община Маджарово 
Водоснабдяване населени места        2002/2002 г.            100,0Община Тополовград 
Водоснабдяване - Тополовград 
 - Доброселец - Камена река          1992/2005 г.            150,0Община Хасково 
Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа                   1983/2003 г.            150,0Реконструкция 
канализацион- 
на мрежа                             1989/2003 г.            100,0 
Област Ямбол 
Община Стралджа Водоснабдяване - група 
Бакаджик                             2000/2003 г.            100,0Реконструкция Дом 
за стари хора - с. Маленово          2000/2002 г.            100,0Община Тунджа 
Допълнително водоснабдяване 
група Скалица                        1990/2003 г.            300,0 Община Ямбол 
Канализация Ямбол - II етап          1996/2003 г.            150,0 
Нова болница - Ямбол                 1979/2003 г.            200,0 
Всичко:                                                    37030,0 
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                                                   Приложение № 7 към § 9 
   Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които се преобразуват като 
             второстепенни разпоредители, считано от 1.I.2002 г. 
     1. Национален фонд за опазване на околната среда към Министерството 
наоколната среда и водите - Закон за опазване на околната среда 
     2. Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерството натруда и 
социалната политика - Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на 
инвалидите 
     3. Национален компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет -Закон 
за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни 
влогове 
     4. Извънбюджетна сметка на Народното събрание за "Държавен вестник" -Закон 
за "Държавен вестник" 
                                                 Приложение № 8 към § 10 
                 Списък на извънбюджетните фондове и сметки, 
                  които се закриват, считано от 1.I.2002 г. 
     1. Фонд "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" 
къмМинистерството на регионалното развитие и благоустройството - Закон за 
използване на атомната енергия за мирни цели 
     2. Фонд "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация" 
къмМинистерството на регионалното развитие и благоустройството - Закон за 
използване на атомната енергия за мирни цели 
     3. Фонд "Покриване на разходите по концесиите" към Министерството 
нафинансите - Закон за концесиите 
     4. Фонд "Радио и телевизия" към Съвета за електронни медии - Закон зарадиото 
и телевизията 
     5. Фонд "Жилищно строителство" към министерства и ведомства 
(безМинистерството на вътрешните работи) 
     6. Фондове за покриване на разходите за приватизиране на 
държавнитепредприятия към министерствата (без Агенцията за приватизация) - 
Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия 
     7. Фонд за опазване на околната среда към общините - Закон за опазванена 
околната среда 
     8. Извънбюджетна сметка към общините за обезщетяване на бившисобственици 
и ползватели - Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи 
     9. Общински фондове "Българска гора" - Закон за горите 
     10. Общински фондове за развитие на туризма - Закон за туризма 
     11. Фонд "Благоустройство на територията" към общините - Закон заустройство 
на територията 
                                                Приложение № 9 към § 30 
        Списък на общините, на които се отписват като задължения към 
    централния бюджет отпуснатите през 2000 г. временни безлихвени заеми 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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           Общини                         ¦  Отписани 
                                          ¦  временни 
                                          ¦  безлихвени 
                                          ¦  заеми 
                                          ¦  (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
     Бургас                                    2200,0 
     Bарна                                     1178,0 
     Павликени                                  164,0 
     Tрявна                                     106,9 
     Kюстендил                                  105,2 
     Пазарджик                                  440,8 
     Перник                                    1915,0 
     Белене                                      43,0 
     Плевен                                    1380,0 
     Pусе                                      2929,0 
 Cилистра                                    30,0 
     Cвоге                                       15,1 
     Cтара Загора                               152,0 
     Чирпан                                      35,0 
     Димитровград                               511,0 
     Шумен                                      820,0 
 Всичко:                                  12025,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
                                          Приложение № 10 към § 32, ал. 2 
     Списък на едноличните търговски дружества с държавно имущество, на 
    които се отписват задължения по получени временни финансови помощи от 
държавен фонд "Енергийни ресурси" и заеми от Държавен фонд за реконструкция 
                              и развитие (ДФРР) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
   Търговски дружества                  ¦   Отписани     ¦    Отписани 
                                        ¦   задълже-     ¦    задълже- 
                                        ¦   ния към      ¦    ния към 
                                        ¦   фонд         ¦    ДФРР 
                                        ¦   "Енергийни   ¦    (лв.) 
                                        ¦   ресурси"     ¦ 
                                        ¦   (лв.)        ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
               1                        ¦       2        ¦       3 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 1. "Мини Маришки басейн" 
     - ЕАД, в ликвидация                    140000,0           21384,0 2. "Мина Балкан" - ЕАД, 



    в ликвидация - Твърдица                 496500,0                 - 
 3. "Мина Перник" - ЕАД, 
    в ликвидация                           1327722,0           96089,0 
 4. "Мина Пирин" - ЕАД                             -           15000,0 
 5. "Мина Черно море" - ЕАД                 200000,0                 - 
 6. "Мина Бобов дол" - ЕАД                 5700000,0          601116,0 7. "Топлофикация 
    Перник" - ЕАД                          1283000,0           84000,0 8. "Топлофикация 
    Казанлък" - ЕАД                         340000,0                 - 9. "Топлофикация 
    Разград" - ЕАД                          285000,0                 -10. "Топлофикация 
    Бедек" - ЕАД                            190000,0                 -11. "Топлофикация 
    Враца" - ЕАД                            429209,0                 - 
    Всичко                                10391431,0          817589,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
                                                 Приложение № 11 към § 46 
        Списък на общините, на които се отписват като задължения към 
               централния бюджет невнесените вноски от 2000 г. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 
              Общини                        ¦     Отписани 
                                            ¦     невнесени 
                                            ¦     вноски 
                                            ¦     за 2000 г. 
                                            ¦     (лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ 
     Камено                                               3 
     Несебър                                         335887 
     Девня                                          2381059 
     Козлодуй                                       1769942 
     Челопеч                                         132198 
     Гълъбово                                       2269296 
 Всичко:                                        6888385 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ 


