
 
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2003 г. 
 
Обн., ДВ, бр. 120 от 29.12.2002 г., попр., бр. 2 от 7.01.2003 г., изм., бр. 16 
от 18.02.2003 г. 
 
 
 Чл. 1.  (1) Приема републиканския бюджет за 2003 г. по приходите на обща 
сума 7 660 341,9 хил. лв., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Показатели                    ¦      Сума 
                                                        ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      I.   ПРИХОДИ                                           7660341,9 
      1.   Данъчни приходи                                   6093041,2 
    1.1.   Корпоративен данък                                 872557,8 
    1.2.   Данък върху дивидента и доходите                    47616,3 
    1.3.   Данък върху застрахователните 
           и презастрахователните премии                       26343,0 
    1.4.   Данък върху доходите 
           на физическите лица                                375235,4 
    1.5.   Данък върху добавената стойност                   2943152,1 
    1.6.   Акцизи и пътна такса                              1501281,0 
    1.7.   Мита и митнически такси                            180100,0 
    1.8.   Други данъци                                       146755,5 
      2.   Неданъчни приходи                                 1565735,7 
    2.1.   Приходи и доходи от собственост                   1024525,1 
    2.2.   Държавни такси                                     352560,3 
    2.3.   Глоби, санкции и наказателни лихви                 125511,9 
    2.4.   Други неданъчни приходи                             63138,3 
      3.   Помощи                                               1565,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (2) Приема републиканския бюджет за 2003 г. по разходите на обща сума 8 
021 618,1 хил. лв., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Показатели                    ¦      Сума 
                                                        ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                              1                         ¦        2 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     II.   РАЗХОДИ                                           8021618,1 
      1.   Текущи разходи                                    5302208,6 
    1.1.   Заплати и възнаграждения за пер- 
           сонала, нает по трудови и служебни 
           правоотношения                                     590106,2 
    1.2.   Други възнаграждения и плащания 
           за персонал                                         39022,1 
    1.3.   Осигурителни вноски                                219355,2 
  1.3.1.   Осигурителни вноски от работода- 
           тели за държавното обществено осигуряване          181507,3 
  1.3.2.   Вноски за здравно осигуряване от 
           работодатели                                        29053,8 
  1.3.3.   Вноски за допълнително задължи- 
           телно пенсионно осигуряване                          8794,1 
    1.4.   Стипендии                                            8661,3 
    1.5.   Издръжка                                           899018,7 
    1.6.   Отбрана и сигурност                               1446797,2 
    1.7.   Субсидии за нефинансови предприятия                259243,9 
    1.8.   Субсидии за осъществяване на 
           здравна дейност и медицинска помощ                 258400,0 
    1.9.   Субсидии за юридически лица 



           с нестопанска цел                                    4799,9 
   1.10.   Разходи за членски внос и участия 
           в нетърговски организации и дейности                14863,9 
   1.11.   Лихви - общо                                       838633,8 
 1.11.1.   Лихви по външни заеми                              639879,0 
 1.11.2.   Лихви по вътрешни заеми                            198754,8 
   1.12.   Обезщетения и помощи за домакинствата              723306,3 
      2.   Капиталови разходи                                 537760,9 
 2.1   Придобиване на дълготрайни ак- 
           тиви и основен ремонт                              512038,9 
    2.2.   Капиталови трансфери                                25722,0 
      3.   Прираст на държавния резерв                          9500,0 
      4.   Резерв за непредвидени 
           и неотложни разходи                                 72300,0 
           от тях: 
           за структурни реформи                               20000,0 
           за предотвратяване и ликвидиране 
           на последиците от стихийни бедствия и 
           крупни производствени аварии                        52300,0 
      5.   Трансфери (нето)                                  2099848,6 
    5.1.   Предоставени за:                                  2108608,6 
  5.1.1.   Общините                                           420891,9 
            - от централния бюджет                            385891,9 
            - от министерствата                                35000,0 
  5.1.2.   Държавното обществено осигуряване                  945021,0 
  5.1.3.   Бюджета на съдебната власт                          95942,8 
  5.1.4.   Българското национално радио                        31836,2 
  5.1.5.   Българската национална телевизия                    41061,9 
  5.1.6.   Държавните висши училища                           229483,8 
            - от Министерство на образова- 
              нието и науката                                 211608,8 
            - от Министерство на отбраната                     17875,0 
  5.1.7.   Българската академия на науките 
           (от Министерство на образованието 
           и науката)                                          54405,0 
  5.1.8.   Учителския пенсионен фонд                              70,3 
  5.1.9.   Националния фонд към Министер- 
           ството на финансите                                139895,7 
 5.1.10.   Държавния фонд "Земеделие"                         150000,0 
    5.2.   Получени от:                                        -8760,0 
  5.2.1.   Висшия Съдебен съвет за Мини- 
           стерство на правосъдието                            -2260,0 
  5.2.2.   Националния осигурителен инсти- 
           тут за Министерство на труда 
           и социалната политика                               -6500,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 2003 г. в размер 
361276,2 хил. лв. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     III.  ДЕФИЦИТ                                           -361276,2 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет в размер 
361 276,2 хил. лв., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Показатели                    ¦      Сума 
                                                        ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      1.   Външно и вътрешно финансиране 
           (нето)                                             -49538,2 
      2.   Придобиване на дялове, акции и съ- 
           участия от министерства и ведомства                -70000,0 



      3.   Възмездно финансиране (нето)                       -14185,6 
      4.   Приходи от приватизация                            495000,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и 
вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от 
приватизация, касовите операции по Придобиване и реализиране на финансови 
активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства. 
 Чл. 2.  (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2003 г., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Показатели                    ¦      Сума 
                                                        ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      I.   ПРИХОДИ                                            138882,8 
      1.   Приходи от дейността на органите 
           на съдебната власт                                  45200,0 
      2.   Трансфер за фонд "Съдебни сгради" 
           и фонд "Затворни сгради" към 
           Министерство на правосъдието                       - 2260,0 
      3.   Субсидия от централния бюджет                       95942,8 
     II.   РАЗХОДИ                                            138882,8 
      1.   Текущи разходи                                     131282,8 
    1.1.   Заплати и възнаграждения за пер- 
           сонала, нает по трудови и служебни 
           правоотношения                                      67541,0 
    1.2.   Други възнаграждения и плащания 
           за персонала                                        10000,0 
    1.3.   Осигурителни вноски                                 24652,5 
  1.3.1.   Осигурителни вноски от работодатели 
           за държавното обществено осигуряване                21613,1 
  1.3.2.   Вноски за здравно осигуряване от 
           работодатели                                         3039,3 
    1.4.   Издръжка                                            29089,3 
      2.   Капиталови разходи                                   7000,0 
      3.   Резерв за неотложни и непредви- 
           дени разходи                                          600,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2003 г., 
както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                Органи на съдебната власт               ¦         Сума 
                                                        ¦      (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      1.    Висш съдебен съвет                                   632,5 
      2.    Върховен касационен съд                             7121,3 
      3.    Върховен административен съд                        5006,0 
      4.    Прокуратура на Република България                  26792,6 
      5.    Съдилища на Република България                     71150,0 
      6.    Следствени служби                                  27580,4 
            Резерв за неотложни и непредви- 
            дени разходи                                         600,0 
 
            Всичко:                                           138882,8 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (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 на 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 централния 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, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на 
държавата права и вещи след приспадане на сумите по чл. 90, ал. 1, т. 1 от 
Закона за събиране на държавните вземания. 
 (9) В едномесечен срок от обнародването на постановлението 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 2003 г., както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Показатели                    ¦      Сума 
                                                        ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                              1                         ¦        2 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      I.   ПРИХОДИ                                              8025,1 
      1.   Субсидия от централния бюджет                        8025,1 
     II.   РАЗХОДИ                                              8025,1 
      1.   Текущи разходи                                       7625,1 
    1.1.   Заплати и възнаграждения за пер- 
           сонала, нает по трудови и служебни 
           правоотношения                                       4596,1 
    1.2.   Други възнаграждения и плащания 
           за персонала                                          150,0 
    1.3.   Осигурителни вноски                                  1526,6 
  1.3.1.   Осигурителни вноски от работода- 
           тели за държавното обществено осигуряване            1314,2 
  1.3.2.   Вноски за здравно осигуряване от работодатели         212,4 
    1.4.   Издръжка                                             1346,4 
    1.5.   Разходи за членски внос и участия 
           в нетърговски организации и дейности                    6,0 
      2.   Капиталови разходи                                    400,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (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 1 344 458,4 хил. лв., разходите на 
сума 4 492 202,3 хил. лв., трансферите (нето) на сума -310 128,8 хил. лв., 
субсидиите от централния бюджет на сума 3 649 029,1 хил. лв., 
превишението/дефицита и финансирането на сума 191 156,4 хил. лв. на държавните 
органи, министерствата и ведомствата за 2003 г., както следва: 
                                                              (хил. лв.) 
¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
№  ¦Държавни органи,¦Приходи¦ Разходи ¦Трансфери¦Субсидия ¦Превише-¦Финан- 
   ¦  министерства  ¦       ¦         ¦ (нето)  ¦         ¦  ние/  ¦сиране 
   ¦  и ведомства   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦ дефицит¦ 
¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 1. Народно събрание  4949,5   24837,4             19887,9 2. Администрация 



    на президента               4557,5              4557,5 3. Министерски 
    съвет            17991,6   84819,7             66828,1 4. Конституционен 
    съд                         1246,8              1246,8 5. Министерство 
    на финансите     50796,2  206960,0            140175,2 -15988,6   15988,6 6. 
Министерство на 
    външните работи  39355,3   97576,7             58221,4 
 7. Министерство на 
    отбраната 
    от тях:          30757,0  810082,0  -17875,0  797200,0 
    - разходи за 
    текуща издръжка           766182,0 
    - инвестиционни 
    разходи за ново 
    въоръжение и 
    техника, капитални 
    ремонти и модерни- 
    зация на наличното 
    въоръжение и тех- 
    ника и други 
    капиталовложения 
    в областта на 
    отбраната                  40000,0 
    - разходи за 
    научноизследо- 
    вателска и раз- 
    война дейност               3900,0 8. Министерство на 
    вътрешните 
    работи          100101,0  693405,0            593304,0 
 9. Министерство на 
    правосъдието     10792,0   77884,5    2260,0   64832,510. Министерство на 
    труда и социалната 
    политика          2690,0  705435,3    6500,0  678229,2 -18016,1   18016,111. 
Министерство на 
    здравеопазването 16500,0  488738,6            455495,6 -16743,0   16743,012. 
Министерство на 
    образованието 
    и науката        13175,0  190159,8 -266013,8  433193,4  -9805,1    9805,113. 
Министерство на 
    културата        10518,0   53973,4             43455,4 
14. Министерство на 
    околната среда 
    и водите         80756,0   22152,3   -1089,1   18302,3  75817,0  -75817,015. 
Министерство на 
    икономиката      32912,0   64904,4             31992,416. Министерство на 
    регионалното 
    развитие и бла- 
    гоустройството  353164,0  369569,2  -33911,0   26204,3 -24111,9   24111,917. 
Министерство на 
    земеделието 
    и горите        298000,0  400005,1             98363,0  -3642,1    3642,118. 
Министерство на 
    транспорта 
    и съобщенията    65001,7   97934,9    4100,0   33457,3   4624,1   -4624,119. 
Министерство на 
    енергетиката 
    и енергийните 
    ресурси         143022,0   22155,1              4332,0 125198,9 -125198,9 
20. Министерство на 
    младежта и 
    спорта            1400,0   12644,0             41244,0  30000,0  -30000,021. 
Национална 



    служба за охрана   300,0   16808,0             16508,0 
22. Национална 
    разузнавателна 
    служба              20,0   11800,0             11780,023. Национален 
    статистически 
    институт          3000,0   13126,2            10 126,224. Държавна комисия 
    по сигурността 
    на информацията             1800,0              1800,025. Комисия за защита 
    на конкуренцията            1214,7              1214,726. Комисия за 
    регулиране на 
    съобщенията      61150,0   12863,8   -4100,0   -4000,0  40186,2  -40186,2 
27. Съвет за елек- 
    тронни медии       105,0    1078,0              1078,0    105,0    -105,028. 
Държавна комисия 
    за енергийно 
    регулиране        4000,0    1743,4                       2256,6   -2256,629. 
Агенция за 
    ядрено 
    регулиране        4002,2    2726,7                       1275,5   -1275,5 
 
    ВСИЧКО:        1344458,4 4492202,3 -310128,8 3649029,1 191156,4 -191156,4 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и 
науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската 
академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 283 888,8 хил. лв. 
 (3) Утвърждава субсидиите на държавните органи, министерствата и 
ведомствата по ал. 1 и трансферите по приложение № 1 към ал. 2 в размер 88 на 
сто от определените им суми, като останалите 12 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 по фонд "Тютюн" постъпва в 
приход на 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) 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 централния 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 юни 2003 г. 
 (3) Промени по ал. 2 се допускат само в рамките на бюджетната година. 
 Чл. 6.  (1) Определя субсидиите от централния бюджет за Българското 
национално радио и Българската национална телевизия, както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Показатели                    ¦      Сума 
                                                        ¦   (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  1.   Българско национално радио                              31836,2 
       в т.ч. 



       - за капиталови разходи                                   300,0 
  2.   Българска национална телевизия                          41061,9 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (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 2003 г. съгласно приложение № 2 на обща сума 3 599,9 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) Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на 
физическите лица, с изключение на данъка 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, се преотстъпват в 
размер сто на сто по бюджетите на общините, с изключение на тези по приложение № 
3. 
 (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) (Попр. - ДВ, бр. 2 от 2003 г.) Приема размерите на 
взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2003 г. по 
механизъм съгласно приложение № 4 под формата на субсидии 385 891,9 хил. лв. и 
по видове: обща допълваща субсидия 270 891,9 хил. лв., обща изравнителна 
субсидия 15 000 хил. лв. и целева субсидия за капиталови разходи 100 000 хил. 
лв., по общини, както следва: 
                                                                 (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
               ¦           ¦                  В т.ч. 
               ¦           Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
               ¦ Бюджетни  ¦    обща    ¦обща израв-¦  целева субсидия за 
    Общини     ¦взаимоотно-¦ допълваща  ¦  нителна  ¦  капиталови разходи 
               ¦   шения   ¦  субсидия  ¦ субсидия  Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
               ¦           ¦            ¦           ¦   общо    ¦   за 
               ¦           ¦            ¦           ¦           ¦екологични 
               ¦           ¦            ¦           ¦           ¦  обекти 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
       1       ¦     2     ¦      3     ¦    4      ¦      5    ¦    6 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Област с административен център гр. Благоевград 
 
Банско              981,4        788,4                 193,0 
Белица             1269,9       1038,2       58,7      173,0 
Благоевград         914,0                              914,0       700,0 
Гоце Делчев        2192,5       1391,0      105,5      696,0       600,0 
Гърмен             1983,6       1659,8      108,8      215,0 
Кресна              732,3        561,3       25,0      146,0 
Петрич             4457,7       3238,3      186,4     1033,0       800,0 
Разлог             1976,6       1717,9       53,7      205,0 
Сандански          3358,9       2589,2      131,7      638,0 
Сатовча            3058,7       2720,6      132,1      206,0 
Симитли            1981,9       1617,0       98,9      266,0 
Струмяни            961,5        721,8       39,7      200,0 
Хаджидимово        1685,4       1432,9       68,5      184,0 
Якоруда            1140,9        914,9       72,0      154,0 
 



Област с административен център гр. Бургас 
 
Айтос              2824,3       2359,6      169,7      295,0 
Бургас             1389,0                             1389,0      1000,0 
Камено              190,0                              190,0 
Карнобат           3089,1       2539,8      113,3      436,0Малко 
Търново             575,9        313,0       13,9      249,0 
Несебър             313,3         76,3                 237,0 
Поморие            1729,2       1439,1       14,1      276,0 
Приморско           716,7        605,7                 111,0 
Руен               3357,7       2678,8      219,9      459,0 
Созопол             241,0                              241,0 
Средец             1995,5       1156,4       66,1      773,0       600,0 
Сунгурларе         1803,7       1338,0       90,7      375,0 
Царево             1871,8        592,8                1279,0      1200,0 
Област с административен център гр. Варна 
 
Аврен              1324,2       1081,6       50,6      192,0 
Аксаково           1058,7                    77,7      981,0       878,0 
Белослав            853,2                    22,2      831,0       800,0 
Бяла               1047,2        423,5       15,7      608,0       580,0 
Варна              1426,0                             1426,0 
Ветрино             856,8        690,2       30,6      136,0 
Вълчидол           1278,4        987,3       38,1      253,0 
Девня                77,0                               77,0Долни 
Чифлик             2319,9       1962,8       94,1      263,0 
Дългопол           1899,8       1579,7       92,1      228,0 
Провадия           2150,2       1717,6      103,6      329,0 
Суворово            637,7        490,2       28,5      119,0 
Област с административен център гр. Велико Търново 
Велико 
Търново            1094,7        126,7                 968,0Горна 
Оряховица          1743,1        843,7       51,4      848,0       720,0 
Елена              2089,6       1273,6       57,0      759,0 
Златарица           916,2        709,8       25,4      181,0 
Лясковец            912,7        723,1       62,6      127,0 
Павликени          2542,9       2089,8      105,1      348,0Полски 
Тръмбеш            2025,8       1706,5       78,3      241,0 
Свищов              989,2        460,0      127,2      402,0 
Стражица           1915,1       1556,1       80,0      279,0 
Сухиндол            620,6        531,7       12,9       76,0 
 
Област с административен център гр. Видин 
 
Белоградчик        1143,3        903,5       33,8      206,0 
Бойница             525,1        426,3       12,8       86,0 
Брегово            1643,3       1481,0       48,3      114,0 
Видин              3042,0       2453,0                 589,0 
Грамада             365,8        265,5       12,3       88,0 
Димово             1150,3        872,7       52,6      225,0 
Кула                861,0        702,2       28,8      130,0 
Макреш              476,8        370,9       13,9       92,0 
Ново село           519,2        434,4       22,8       62,0 
Ружинци            1004,6        855,5       32,1      117,0 
Чупрене             465,9        324,5       17,4      124,0 
Област с административен център гр. Враца 
 
Борован             985,0        849,0       41,0       95,0 
Бяла Слатина       2964,9       2469,7      173,2      322,0 
Враца              3236,6       2177,6       37,0     1022,0       800,0 
Козлодуй            182,0                              182,0 



Криводол           1177,6        911,3       81,3      185,0 
Мездра             2449,2       1977,8      129,4      342,0 
Мизия              1227,3       1066,2       52,1      109,0 
Оряхово            2195,7       1251,2       84,5      860,0       800,0 
Роман              1044,5        837,9       50,6      156,0 
Хайредин           1079,3        947,0       38,3       94,0 
Област с административен център гр. Габрово 
 
Габрово            1040,0                             1040,0 
Дряново            1625,9       1227,1       10,8      388,0 
Севлиево            691,0                    63,0      628,0 
Трявна             1510,1        871,8       42,3      596,0 
 
Област с административен център гр. Добрич 
 
Балчик              311,0                              311,0Генерал 
Тошево             1909,1       1363,9       60,2      485,0 
Добрич             4116,2       1850,2                2266,0      2100,0Добрич - 
селска             3211,5       2369,4      145,1      697,0 
Каварна            1886,5       1618,5                 268,0 
Крушари            1179,0        933,1       42,9      203,0 
Тервел             2469,5       2042,0      106,5      321,0 
Шабла               740,2        554,6       15,6      170,0 
Област с административен център гр. Кърджали 
 
Ардино             1846,3       1363,4      111,9      371,0 
Джебел             1621,8       1244,0       70,8      307,0 
Кирково            3521,8       2806,8      168,0      547,0 
Крумовград         3137,0       2360,4      142,6      634,0 
Кърджали           2364,8       1238,7       81,1     1045,0       685,0 
Момчилград         1844,5       1315,1      135,4      394,0 
Черноочене         1611,8       1190,1       74,7      347,0 
Област с административен център гр. Кюстендил 
 
Бобовдол            191,1                    17,1      174,0 
Бобошево            550,5        433,6       18,9       98,0 
Дупница            1024,7        538,9      122,8      363,0 
Кочериново          752,6        610,0       31,6      111,0 
Кюстендил          3470,3       2625,4       18,9      826,0 
Невестино           532,9        296,3       19,6      217,0 
Рила                600,4        463,1       20,3      117,0Сапарева 
баня                917,5        776,3       45,2       96,0 
Трекляно            370,7        218,6        5,1      147,0 
Област с административен център гр. Ловеч 
 
Априлци             405,1        299,9        5,2      100,0 
Летница             770,0        654,6       34,4       81,0 
Ловеч              1517,7        684,4        7,3      826,0       600,0 
Луковит            2376,4       2016,5      121,9      238,0 
Тетевен            2234,7       1766,8      101,9      366,0 
Троян              3491,0                             3491,0      3300,0 
Угърчин            1070,2        813,4       50,8      206,0 
Ябланица            272,4        102,4       30,0      140,0 
Област с административен център гр. Монтана 
 
Берковица          2552,4       2191,0       79,4      282,0 
Бойчиновци         1296,4       1040,7       84,7      171,0 
Брусарци            740,5        584,3       43,2      113,0 
Вълчедръм          1625,7       1356,7       76,0      193,0 
Вършец             1054,8        868,6       50,2      136,0Георги 
Дамяново            602,3        428,0       24,3      150,0 



Лом                4081,1       3703,0      120,1      258,0 
Медковец            787,0        667,7       33,3       86,0 
Монтана            2322,4       1785,5       41,9      495,0 
Чипровци            715,8        556,7       32,1      127,0 
Якимово             661,4        530,6       41,8       89,0 
Област с административен център гр. Пазарджик (Попр. - ДВ, бр. 2 от 2003 г.) 
 
Батак               937,6        726,9       20,7      190,0 
Белово              157,1                     2,1      155,0 
Брацигово           971,0        784,1       61,9      125,0 
Велинград          3617,9       2996,1      162,8      459,0 
Лесичево            895,0        756,2       35,8      103,0 
Пазарджик          4885,9       4008,9       80,0      797,0 
Панагюрище          325,8                    30,8      295,0 
Пещера             1329,6       1107,7       87,9      134,0 
Ракитово           1564,0       1323,2      110,8      130,0 
Септември          2631,2       2205,6      165,6      260,0 
Стрелча             538,4        415,3       28,1       95,0 
 
Област с административен център гр. Перник 
 
Брезник             870,7        547,2       43,5      280,0 
Земен               517,4        340,7       18,7      158,0 
Ковачевци           381,4        295,7        6,7       79,0 
Перник             1143,1        308,1                 835,0       600,0 
Радомир            1557,9       1122,9       76,0      359,0 
Трън                983,6        577,0       22,6      384,0 
 
Област с административен център гр. Плевен 
 
Белене              182,0                    45,0      137,0 
Гулянци            1624,6       1301,0      103,6      220,0Долна 
Митрополия         1714,0       1244,4      152,6      317,0 Долни 
Дъбник             1145,5        899,4       86,1      160,0 
Искър               987,8        818,3       63,5      106,0 
Левски             2050,8       1693,6      106,2      251,0 
Никопол            1529,0       1247,3       73,7      208,0 
Плевен              908,0                              908,0 
Пордим              345,7        185,3       41,4      119,0 
Червен бряг        2305,8       1843,5      153,3      309,0 
Кнежа              1831,4       1586,7       90,7      154,0 
Област с административен център гр. Пловдив 
 
Асеновград         2873,1       2108,5      208,6      556,0 
Брезово             825,7        586,5       32,2      207,0 
Калояново          1240,7        980,1       65,6      195,0 
Карлово            1542,9        681,2      208,7      653,0 
Кричим              691,9        594,3       45,6       52,0 
Лъки                564,6        404,6       21,0      139,0 
Марица              554,4        268,0        5,4      281,0 
Перущица            383,1        315,3       31,8       36,0 
Пловдив            3248,0                             3248,0      2700,0 
Първомай           2820,4       2383,5      116,9      320,0 
Раковски           2084,6       1807,6       76,0      201,0 
Родопи             1184,7        845,7                 339,0 
Садово             1040,8        813,3       69,5      158,0Стамбо- 
лийски             1164,6        940,9       99,7      124,0 
Съединение          976,9        757,1       62,8      157,0 
Хисаря              858,2        573,6       48,6      236,0 
Куклен              155,2                    68,2       87,0 
Област с административен център Разград 



 
Завет              1470,2       1249,7       79,5      141,0 
Исперих            2830,5       2390,7      138,8      301,0 
Кубрат             2512,9       2151,4       98,5      263,0 
Лозница            1581,9       1176,0       67,9      338,0       260,0 
Разград            1988,8        698,9       20,9     1269,0      1100,0 
Самуил             1496,8       1276,9       65,9      154,0 
Цар Калоян         1090,0        918,1       63,9      108,0 
Област с административен център гр. Русе 
 
Борово              842,6        676,8       46,8      119,0 
Бяла               1313,9       1120,9                 193,0 
Ветово             1682,3       1342,7      117,6      222,0 
Две могили         1412,4       1170,5       65,9      176,0 
Иваново             781,7        545,7       51,0      185,0 
Русе                913,0                              913,0 
Сливо поле         1466,3       1254,5       57,8      154,0 
Ценово              767,0        597,5       41,5      128,0 
Област с административен център гр. Силистра 
 
Алфатар             568,2        448,6       18,6      101,0 
Главиница          2195,5       1829,5      100,0      266,0 
Дулово             4759,0       3245,5      177,5     1336,0      1200,0 
Кайнарджа           985,3        782,8       43,5      159,0 
Силистра           3143,2       1930,2                1213,0      1045,0 
Ситово              779,2        590,6       47,6      141,0 
Тутракан           2376,2       2043,0       89,2      244,0 
Област с административен център гр. Сливен 
 
Котел              2567,7       2013,8      152,9      401,0 
Нова Загора        4067,4       3373,8      167,6      526,0 
Сливен             2596,9       1504,9      130,0      962,0       430,0 
Твърдица           1815,9       1516,3       95,6      204,0 
Област с административен център гр. Смолян 
 
Баните              888,7        667,8       36,9      184,0 
Борино              640,6        540,8       21,8       78,0 
Девин              2000,4       1657,2       86,2      257,0 
Доспат             1153,6        957,7       57,9      138,0 
Златоград          1713,5       1482,9       86,6      144,0 
Мадан              1687,1       1309,1       82,0      296,0 
Неделино           1637,3       1451,3       58,0      128,0 
Рудозем            1073,7        827,3       56,4      190,0 
Смолян             2484,6       1725,6                 759,0 
Чепеларе            731,7        550,1        3,6      178,0Столична 
община             5329,0                             5329,0      1500,0 
Област с административен център гр. София 
 
Антон               228,0        192,2        7,8       28,0 
Божурище            111,0                     6,0      105,0 
Ботевград          1769,0       1455,0                 314,0 
Годеч               388,6        174,5       16,1      198,0 
Горна Малина        181,8                    27,8      154,0 
Долна Баня          464,2        398,5       27,7       38,0 
Драгоман            262,1                    12,1      250,0 
Елин Пелин          581,1        292,1       18,0      271,0 
Етрополе            227,2                    45,2      182,0 
Златица            1034,1                     4,1     1030,0      1000,0 
Ихтиман            1253,8        889,9       43,9      320,0 
Копривщица          321,3        271,8        3,5       46,0 
Костенец            784,5        564,3       59,2      161,0 



Костинброд          186,0                              186,0 
Мирково             110,6                     2,6      108,0 
Пирдоп               79,0                               79,0 
Правец             1746,3       1594,3                 152,0 
Самоков            3328,3       2665,0       56,3      607,0       400,0 
Своге               544,9                    86,9      458,0 
Сливница            497,0        335,2       22,8      139,0 
Чавдар              191,3        159,4        6,9       25,0 
Челопеч              25,6                     4,6       21,0 
Област с административен център гр. Стара Загора 
Братя 
Даскалови          1298,5        982,3       57,2      259,0 
Гурково             729,1        556,2       36,9      136,0 
Гълъбово            192,0                              192,0 
Казанлък           2469,5       1796,1      103,4      570,0 
Мъглиж             1195,0        928,1       62,9      204,0 
Николаево           817,9        722,6       36,3       59,0 
Опан                450,2        310,4        9,8      130,0 
Павел баня         1736,2       1421,0       81,2      234,0 
Раднево             323,0                              323,0 
Стара Загора       1158,0                             1158,0 
Чирпан             1818,2       1408,0       98,2      312,0 
Област с административен център гр. Търговище 
 
Антоново           1497,0       1081,5       38,5      377,0       110,0 
Омуртаг            4116,5       3522,4      191,1      403,0 
Опака              1037,1        891,4       51,7       94,0 
Попово             2985,1       2399,9       98,2      487,0 
Търговище          3266,0       2422,9      171,1      672,0 
Област с административен център гр. Хасково 
 
Димитровград       2875,6       2216,4      149,2      510,0 
Ивайловград        1255,8        773,1       38,7      444,0 
Любимец             451,9        226,9       60,0      165,0 
Маджарово           453,9        292,2       11,7      150,0Минерални 
бани                972,3        809,8       34,5      128,0 
Свиленград         1305,6        900,0       40,6      365,0Симеонов- 
град               1098,3        906,1       62,2      130,0 
Стамболово          994,8        750,0       41,8      203,0 
Тополовград        1469,4       1092,5       65,9      311,0 
Харманли           2113,8       1420,8       53,0      640,0       500,0 
Хасково            3149,9       2490,4        1,5      658,0       292,0 
Област с административен център гр. Шумен 
Велики 
Преслав            2561,0       1210,9       83,1     1267,0      1200,0 
Венец              1456,4       1207,2       91,2      158,0 
Върбица            1449,9       1136,0       96,9      217,0 
Каолиново          1792,8       1458,4      131,4      203,0 
Каспичан            736,0        544,5       50,5      141,0 Никола 
Козлево            1265,1       1071,7       55,4      138,0 
Нови пазар         2053,5       1700,5      120,0      233,0 
Смядово            1026,9        823,4       48,5      155,0 
Хитрино            1342,3       1099,9       57,4      185,0 
Шумен              3682,8       2220,8                1462,0      1200,0 
Област с административен център гр. Ямбол 
 
Болярово           1046,7        755,3       31,4      260,0 
Елхово             1641,0       1229,5       77,5      334,0 
Стралджа           1742,7       1360,8       72,9      309,0 
Тунджа             1952,1       1223,9      145,2      583,0 
Ямбол              1172,5        737,5                 435,0       300,0 



ОБЩА СУМА:       385891,9     270891,9    15000,0   100000,0     30000,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (2) Утвърждава субсидиите на общините в размер 90 на сто от определените 
им суми по ал. 1. 
 (3) Приема въвеждането на финансовата децентрализация в общините, считано 
от 1 януари 2003 г., както следва: 
 1.  местните дейности по бюджета на общината се финансират със средства от 
местни данъци и такси, неданъчни и други общински приходи; 
 2.  със средствата от преотстъпения данък по чл. 8, ал. 1 и общата 
допълваща субсидия по ал. 1 се осигурява пълният размер на разходите за заплати 
и осигурителни плащания, стипендии и петдесет на сто от изчислените по норматив 
разходи за текуща издръжка, субсидиите за осъществяване на здравна дейност и 
медицинска помощ, и за организациите с нестопанска цел; 
 3.  възлага на Министерския съвет да организира осъществяването на 
мониторинг за реализиране на финансовата децентрализация. 
 (4) При условие че не се нарушава бюджетният дефицит по чл. 1, ал. 3, 
Министерският съвет по предложение на министъра на финансите след 30 юни 2003 г. 
приоритетно покрива недостига на средства в размер до 130 102,8 хил. лв. за 
допълване норматива за текущата издръжка до сто на сто за делегираните "държавни 
дейности" по общини и срокове съгласно приложение № 5, а за Столичната община до 
25 000 хил. лв. извън общия режим. 
 (5) При невъзможност да се приложи ал. 4 Министерският съвет по 
предложение на министъра на финансите организира провеждането на консултации с 
Националното сдружение на общините в Република България за предприемане на 
необходимите мерки. 
 (6) Стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните 
"държавни дейности" се определят с Постановлението за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2003 г. 
 (7) При съставянето на общинските бюджети за 2003 г. средствата за 
финансиране на делегираните "държавни дейности" не могат да бъдат по-малко от 
показателите по ал. 6. 
 Чл. 10.  (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 № 6. 
 (2) Със средства от целевата субсидия по чл. 9, ал. 1 може да се 
финансират капиталови разходи за общински и държавни дейности. 
 (3) 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 № 6, след 30 юни 2003 г. 
 (4) Промени по ал. 3 се допускат само в рамките на бюджетната година. 
 (5) Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 6 се 
пренасочват от Министерството на финансите, съгласувано с Министерството на 
околната среда и водите за други екологични обекти от приложение № 6. 
 (6) След осигуряване на обектите по 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, социалните грижи, образованието и екологията, съчетани с 
изискването обектите да са с близък срок на въвеждане в действие. 
 Чл. 11.  (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови 
разходи над определените с чл. 9, ако източник за финансиране са средства от 
местните данъци и такси и други неданъчни приходи, обща изравнителна субсидия, 
както и други средства, определени със закон. 



 (2) Като източник за финансиране на капиталовите разходи по ал. 1 не могат 
да се ползват средства от преотстъпения данък по чл. 8, ал. 1 и от общата 
допълваща субсидия по този закон. 
 Чл. 12.  (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, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 
медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване; 
 3.  храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, 
здравните и образователните заведения. 
 (4) 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 и чл. 9, ал. 
2. 
 Чл. 13.  При възникване на допълнителна потребност от извършване на 
разходи, свързани със спецификата на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения" и фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката и 
енергийните ресурси, може да се предостави допълнителен лимит за разход при 
условие, че не се нарушава бюджетният дефицит по чл. 1, ал. 3. 
 Чл. 14.  (1) Преобразуваните в държавни предприятия през 2003 г. 
разпоредители с бюджетни кредити правят еднократна вноска в полза на централния 
бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2003 г. 
 (2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко 
тримесечие на база на фактическото изпълнение на приходите. 
 
 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. 4 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. 
 § 5.  Постъпленията от приватизация на държавни предприятия 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.  Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации 
с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, 
посочена в писменото уведомление на министъра на финансите. 
 § 7.  (1) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния 
бюджет се счита за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на 
министъра на финансите. 
 (2) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно 
се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част. 



 (3) Промените по ал. 1 и 2 се отразяват служебно по бюджета на съответната 
община и не е необходимо решение на общинския съвет. 
 (4) Министърът на финансите извършва промени в бюджетните взаимоотношения 
на съответните общини с централния бюджет, произтичащи от промени в 
административно-териториалното устройство на страната. 
 (5) Когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните 
показатели в делегираните от държавата дейности, министърът на финансите 
извършва съответните корекции на взаимоотношенията на централния бюджет и 
бюджетите на общините. 
 § 8.  Общините могат да определят за общинските дейности в образованието 
по-висока численост на персонала от разчетената от Министерството на 
образованието и науката, като средствата за тях се осигуряват от местните данъци 
и такси, неданъчни и други общински приходи. 
 § 9.  Размерът на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за 
заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, не може да бъде 
по-нисък от 203 лв. от 1 януари 2003 г. и от 210 лв. от 1 юли 2003 г. 
 § 10.  Базата за определяне на основното месечно възнаграждение за най-
ниската длъжност на лицата по чл. 224 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България, чл. 218, 218а и 219 от Закона за Министерството на 
вътрешните работи и чл. 20а от Закона за изпълнение на наказанията е 238 лв. от 
1 януари 2003 г. и 247 лв. от 1 юли 2003 г. 
 § 11.  (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейните помощи за 
деца за 2003 г. е 200 лв. 
 (2) Размерът на месечните помощи за деца по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
семейните помощи за деца за 2003 г. е 15 лв. 
 § 12.  Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2003 г. съгласно 
приложение № 7. 
 § 13.  Считано от 1 януари 2003 г. се закриват извънбюджетните сметки и 
фондове съгласно приложение № 8. 
 § 14.  (1) Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с 
отпаднало нормативно основание на държавните органи и бюджетните организации се 
превеждат по съответните бюджети. 
 (2) Министърът на финансите на основание чл. 35, ал. 2 от Закона за 
устройството на държавния бюджет да извърши корекции по съответните бюджети, 
произтичащи от закриването на извънбюджетните сметки и фондове по § 13. 
 § 15.  За оптимизиране на обслужването на държавния дълг Министерският 
съвет може: 
 1.  да емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и 
външни задължения на страната при условие, че не се увеличава държавният дълг 
към края на годината; 
 2.  да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и 
изглаждане на матуритетната структура на дълга при условие, че в резултат на 
това не се увеличава номиналната стойност на дълга; 
 3.  да сключва договори за валутни и лихвени суап операции. 
 § 16.  Министерският съвет може да емитира облигации с целево 
предназначение за инвеститори - физически лица, при доходност до 2 пункта над 
доходността, формирана на редовните аукциони на държавни ценни книжа, и в обеми 
до 20 на сто от общия размер на емисиите на държавните ценни книжа за бюджетната 
година. 
 § 17.  Министерският съвет може да емитира облигации на международните 
пазари в размер до 1 млрд. лева или тяхната равностойност в друга валута. 
 § 18.  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. 
 § 19.  Максималният размер на новия държавен дълг и държавните гаранции, 
които може да бъдат поети в съответствие със Закона за държавния дълг през 2003 
г., е 2,0 млрд. лв. 
 § 20.  Максималният размер на държавния дълг към края на 2003 г. не може 
да надвишава 19,9 млрд. лв. 
 § 21.  (1) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.). 
 (2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.). 



 (3) 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 търговци, към които 
държавата има предявени за събиране публични или частни държавни вземания, 
включително да проверява търговските книги и съдържанието на касата. 
 § 22.  (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 и Националната здравноосигурителна каса 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 и Националната здравноосигурителна каса 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 левови бюджетни плащания на министерствата и ведомствата, 
Сметната палата, Българската национална телевизия, Българското национално радио, 
Българската академия на науките, органите на съдебната власт, Националната 
здравноосигурителна каса и подведомствените им разпоредители с бюджетни кредити 
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) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на 
Министерството на финансите сметките на разпоредителите с бюджетни кредити, 
включени в единната сметка по реда на ал. 1.  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 бюджетите и извънбюджетните средства по чл. 45, ал. 1 от Закона 
за устройството на държавния бюджет на Сметната палата, министерствата и другите 
ведомства. 
 (10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 лимитите за 
плащане се определят и актуализират след съгласуване между Министерството на 
финансите и съответните разпоредители с бюджетни кредити. 
 (11) Бюджетните взаимоотношения на министерствата и ведомствата с 
централния бюджет по чл. 4, ал. 1 могат да се коригират за плащания и 
постъпления, които са елемент на финансирането по смисъла на чл. 1, ал. 5 и 
Единната бюджетна класификация за 2003 г., както и при прилагането на чл. 39, 



ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се 
влошава балансът на държавния бюджет и не се намаляват предвидените по 
съответните бюджети плащания за разходи и трансфери. 
 (12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и 5 да се 
включат в единната сметка и системата за електрони бюджетни разплащания 
бюджетните приходи и плащания на други бюджетни организации, обслужвани от 
търговските банки, средствата и плащанията на извънбюджетни и набирателни 
сметки, както и възстановяването на данъчни и неданъчни приходи на централния 
бюджет от данъчната администрация. 
 (13) Министърът на финансите може да определи за бюджетните организации, 
включени в системата на единна сметка, и други бюджетни предприятия по смисъла 
на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството да 
преминат към безкасово изплащане на заплати и възнаграждения на персонала и 
други разходи. 
 (14) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на 
общата наличност в съответната валута на единната сметка в рамките на 
съответните наличности и лимити по ал. 1, 9 и 10.  Българската народна банка не 
носи отговорност за неизвършени или забавени плащания поради недостиг на 
средства на единната сметка. 
 (15) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3, както и 
средствата по набирателните сметки по ал. 1 могат да се депозират по депозитни 
сметки при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Тези 
депозитни сметки се откриват и обслужват от Българската народна банка от името и 
за сметка на Министерството на финансите, като начислените лихви по тях се 
отразяват в намаление на приходите от лихви на централния бюджет. 
 (16) Министърът на финансите упражнява общ контрол и осъществява 
управление на ликвидността на средствата в единната сметка, включително чрез 
извършване на депозити в Българската народна банка и търговските банки, операции 
на вторичния пазар с държавни ценни книжа и други операции с ликвидни и 
нискорискови ценни книжа на други държави. 
 § 23.  (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, депозити и акредитиви 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 на прилагане на ал. 1 и 2. 
 (4) Изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за 
операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации се уреждат с 
отделни указания на министъра на финансите и управителя на Българската народна 
банка. 
 § 24.  (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 и Националната здравноосигурителна каса се 
обслужват от Българската народна банка.  Водените към 31 декември 2002 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, както и за откриване на акредитиви.  
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 в Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по 
международни програми и споразумения изрично не е определено друго. 
 (4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се 
обслужват от Българската народна банка и средства по държавногарантирани заеми. 
 § 25.  (В сила от 1.07.2003 г.) (1) Дължимите вноски за държавно 
обществено осигуряване, здравно осигуряване и за Учителския пенсионен фонд за 
сметка на бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на Закона за счетоводството, без общините и тези по ал. 13, се 
начисляват и отчитат от тях по съответните бюджети, сметки и фондове като 
разходи за осигурителни вноски и трансфер за поети осигурителни вноски. 
 (2) Вноските за сметка на осигурените лица за държавно обществено 
осигуряване и здравно осигуряване се начисляват, удържат и отчитат от бюджетните 
предприятия по ал. 1 по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за 
заплати и други възнаграждения за персонал и трансфер за поети осигурителни 
вноски. 
 (3) В отчетите за касовото изпълнение на бюджетните предприятия по ал. 1 
разходите за осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигурените лица се 
посочват в размер, съответстващ на отчетените изплатени или изтеглени суми за 
заплати и други възнаграждения за персонал. 
 (4) Начислените по реда на ал. 1, 2 и 3 суми се отчитат по бюджетите на 
държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и 
Учителския пенсионен фонд като приходи от осигурителни вноски и вземане от 
централния бюджет. 
 (5) Дължимите суми по ал. 1 и 2 се превеждат от сметки на централния 
бюджет директно по сметките на Националния осигурителен институт, Националната 
здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд в Българската народна 
банка. 
 (6) Преводите по ал. 5 се извършват текущо през годината от централния 
бюджет при съобразяване с изпълнението на бюджета и управлението на ликвидността 
на единната сметка и размера на предвидените разходи за осигурителни вноски по 
съответните бюджети, сметки и фондове.  Разликата между начислените по ал. 1 и 2 
суми и извършените преводи през годината се урежда по реда на ал. 7. 
 (7) До 30 юни 2004 г. се извършва годишно разчитане между централния 
бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд на разликата между текущо 
начислените и преведените през 2003 г. суми въз основа на отчетените и 
декларирани от бюджетните предприятия по ал. 1 данни за осигурителните вноски. 
 (8) Начислените по реда на ал. 1 и 2 по извънбюджетните сметки и фондове 
суми за осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице се 
отразяват и като коректив на трансфера за поети осигурителни вноски и задължение 
към бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити. 
 (9) Дължимите суми по ал. 8 се внасят по съответните бюджети до 15-о число 
на месеца, следващ тримесечието, а за четвъртото тримесечие - до 20 декември.  
Дължимата за четвъртото тримесечие сума се определя на базата на начислените за 
октомври и ноември осигурителни вноски, а за месец декември - на базата на 
дължимите осигурителни вноски за изплатените до 20 декември суми по 
възнаграждения на осигурените лица, начислени за този месец. 
 (10) Когато извънбюджетна сметка или фонд получава трансфер от централния 
бюджет или от бюджета на съответния разпоредител с бюджетни кредити, министърът 
на финансите може да разпореди този трансфер да се прихваща до размера на 
дължимите по ал. 8 суми, като се превежда само разликата. 
 (11) Невнесените към края на годината суми по реда на ал. 9 остават 
дължими за внасяне от извънбюджетните сметки и фондове към съответните бюджети в 
следващата година. 
 (12) Начислените по ал. 8 суми се отчитат по съответните бюджети като 
вземане и корективен трансфер за поети осигурителни вноски. 
 (13) Разходите за осигурителни вноски по бюджетите на държавното 
обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса се начисляват и 
внасят месечно от Националния осигурителен институт и Националната 



здравноосигурителна каса по съответните сметки в Българската народна банка до 
20-о число на месеца, следващ начисляването на сумите. 
 (14) При отпускането на субсидии и трансфери от централния бюджет и 
определянето на лимитите за плащане за съответните бюджети, сметки и фондове 
Министерството на финансите приспада и отчита като трансфер за поети 
осигурителни вноски сумите за осигурителните вноски по ал. 1 и 2. 
 (15) Текущо предоставяните от централния бюджет касови субсидии и сумата 
на трансферите за поетите осигурителни вноски се отчитат до размера на 
утвърдените с този закон субсидии, трансфери и корекциите им през годината. 
Всяко превишение над тази сума в края на годината се отчита по съответните 
бюджети на първостепенните разпоредители по ал. 1 като задължение към централния 
бюджет, което се погасява в тримесечен срок, включително чрез прихващане от 
субсидията от централния бюджет за следващата година. 
 (16) Разпоредбите на ал. 14 и 15 се прилагат и за субсидиите от приложение 
№ 1 към чл. 4, ал. 2, като в случаите на отчетени суми на касовите субсидии и 
трансфера за поети осигурителни вноски над утвърдените с този закон размери и 
корекциите им през годината те се отразяват и погасяват като задължение към 
съответния финансиращ бюджет. 
 (17) Данните за осигурителните доходи и вноски на осигурените лица се 
предоставят от бюджетните предприятия по ал. 1 и 13 на Националния осигурителен 
институт ежемесечно по реда на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за задължително 
обществено осигуряване и в срокове, определени от министъра на финансите и 
управителя на Националния осигурителен институт. 
 (18) Произтичащите от прилагането на този параграф разчети и свързаните с 
тях разлики и преводи по уреждането им се отразяват в отчетите за касовото 
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове в частта на вътрешното 
финансиране. 
 (19) За невнесените в срок суми по реда на ал. 9 и 13 се дължи законната 
лихва, която се внася по съответните бюджети. 
 (20) Разпоредбите на чл. 5, ал. 8 и чл. 7 от Кодекса за задължително 
обществено осигуряване не се прилагат за бюджетните предприятия по ал. 1 и ал. 
13. 
 (21) Възникналите към 30 юни 2003 г. разчети на бюджетните предприятия по 
ал. 1 за осигурителните вноски за държавното обществено и здравно осигуряване се 
уреждат, погасяват и отчитат по реда на този параграф. 
 (22) Първостепенните разпоредители, държавните висши училища и Българската 
академия на науките предоставят информация на Националния осигурителен институт 
за БУЛСТАТ и други идентификационни данни за всички техни подведомствени 
разпоредители и структурни звена и настъпилите промени в тях в срокове и по ред, 
определени от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен 
институт. 
 (23) Дължимите от общините вноски за държавното обществено осигуряване, 
Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване и допълнителното задължително 
пенсионно осигуряване, включително за сметка на осигурените лица, се извършват 
по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване. 
 (24) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този 
параграф. 
 § 26.  (В сила от 1.07.2003 г.) (1) Вноските за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване за сметка на осигурителя и осигурените лица и 
произтичащите от тях разчети, трансфери и лимити за плащания се определят, 
начисляват, удържат, внасят, уреждат и отчитат от бюджетните предприятия по 
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, 
без общините, по реда на § 25. 
 (2) Дължимите суми за вноските за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване по ал. 1, без тези по ал. 4, се превеждат от централния бюджет 
директно по набирателната сметка по чл. 159, ал. 2 от Кодекса за задължително 
обществено осигуряване на Националния осигурителен институт в Българската 
народна банка. 
 (3) Преводите по ал. 2 се извършват ежемесечно до 20-о число на месеца, 
следващ месеца, за който се отнасят сумите, въз основа на декларираните и 



отчитаните от бюджетните предприятия по ал. 1 данни по реда на чл. 5, ал. 3 и 5 
от Кодекса за задължително обществено осигуряване. 
 (4) Разходите за вноски по допълнително задължително пенсионно осигуряване 
се начисляват по бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната 
здравноосигурителна каса и се внасят от техните сметки в Българската народна 
банка по набирателната сметка на Националния осигурителен институт по ал. 2 до 
20-о число на месеца, следващ месеца, в който са начислени сумите. 
 (5) Постъпилите по реда на ал. 3 и 4 суми по набирателната сметка на 
Националния осигурителен институт се превеждат на съответните професионални и 
универсални пенсионни фондове до 31-о число на месеца, в който са преведени 
сумите от централния бюджет. 
 (6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф. 
 § 27.  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. 
 § 28.  (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 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. 
 § 29.  (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 2003 г., 
които в 10-дневен срок представят в Министерството на финансите и в Сметната 
палата. 
 (2) Бюджетът на общината се съставя на основата на бюджетната прогноза за 
преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица 
съгласно чл. 8, ал. 1, съгласуваната с Главна данъчна дирекция прогноза за 
местните данъци, постъпленията от общата допълваща субсидия, общата изравнителна 
субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и от операции с общинско 
имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи. 
 (3) Неизпълнението на плана за преотстъпените данъци по Закона за облагане 
доходите на физическите лица за 2003 г. е за сметка на централния бюджет. 
 (4) Преизпълнението/неизпълнението на плана за другите данъчни и 
неданъчните приходи за 2003 г. е за сметка на съответния общински бюджет. 
 (5) След приключване на първото полугодие и след всяко последващо 
тримесечие Министерството на финансите изготвя оценка на очакваните постъпления 
от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица в годишен размер.  
В случай на компенсирано преизпълнение на преотстъпените данъци сумарно за 
всички общини по Закона за облагане доходите на физическите лица спрямо годишния 
разчет то се изразходва за финансиране на делегираните от държавата дейности и 
се разпределя, както следва: 
 - 20 на сто за общината на база относителния й дял в компенсираното 
преизпълнение; 
 - 80 на сто между всички общини въз основа на критерии, съгласувани между 
министъра на финансите и Националното сдружение на общините в Република 
България. 
 (6) Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по Закона за 
облагане доходите на физическите лица, включително сумата от преразпределението 



по ал. 3 и 5, се извършва текущо от Министерството на финансите чрез отделен 
платежен код за всяка община в системата за електронни бюджетни разплащания. 
 (7) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране 
на текущите разходи на делегираните "държавни дейности" остават като преходен 
остатък по бюджета на общината и се използват през следващата година за същата 
цел. 
 (8) С решение на общинския съвет за сметка на местните данъци и такси и 
други приходи и изравнителната субсидия могат да се завишават нормативно 
определените разходи за издръжка на делегираните "държавни дейности". 
 (9) Ако в срока по ал. 1 проектът за общински бюджет не бъде обсъден и 
приет от общинския съвет, разходите за финансиране на дейностите "държавна 
отговорност" се извършват в размер на утвърдените средства с чл. 9, ал. 1 при 
условията на ал. 2, разходите за дейностите "общинска отговорност" се финансират 
в размер 70 на сто от постъпилите средства от имуществените данъци, неданъчните 
и други приходи с общински характер. 
 § 30.  (1) По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2003 г. 
в частта "местни дейности" могат да 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 дейността на 
културните институти. 
 § 31.  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 
централния бюджет за 2003 г., се уточняват и предоставят по ред, определен от 
министъра на финансите. 
 § 32.  За общинските училища и обслужващи 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. 
 § 33.  Отписват се като задължения към централния бюджет отпуснатите на 
общините през 2001 г. временни безлихвени заеми в размер 12 539 хил. лв. 
съгласно приложение № 9. 
 § 34.  Неизплатените задължения на въгледобивни и топлофикационни 
дружества със сто на сто държавно или общинско участие, включващи главниците 
съгласно приложение № 10 и дължимите към 31 декември 2002 г. лихви, 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. 
 § 35.  Опрощават се изискуемите задължения на земеделските производители 
към Държавен фонд "Земеделие" по сключени от 1 януари 1996 г. до 31 декември 
1999 г. договори по краткосрочни целеви финансови линии, с главници в размер до 
100 лв., на обща стойност 12 369,52 лв., съгласно приложение № 11, и дължимите 
по тях лихви към 31 декември 2002 г. 
 § 36.  (1) Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били 
субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването и общините до 31 
декември 2002 г., се субсидират от съответните бюджети и през 2003 г. въз основа 
на договор. 
 (2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения 
се финансират по досегашния ред. 
 § 37.  Дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата на 
републиканско и общинско финансиране за 2003 г. се финансира от общинските 
бюджети. 



 § 38.  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. 
 § 39.  Закупената по централни доставки медицинска апаратура и други 
дълготрайни материални активи се предоставят от Министерството на 
здравеопазването безвъзмездно, съобразно предназначението им на лечебни и 
здравни заведения - търговски дружества с над 50 на сто държавно участие. 
 § 40.  Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечебна дейност на 
базата на договори с лечебните заведения по критерии, утвърдени в Националния 
рамков договор 2003 г. и в съответствие със Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2003 г. 
 § 41.  (1) Постъпленията в общинските бюджети от продажбата на общински 
жилища и терени и сумите, получени срещу отстъпено право на строеж върху 
общинска земя, се ползват за изграждането на жилищата, дадени в обезщетение на 
собствениците 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. 
 (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за общини, които нямат такива 
задължения към граждани. 
 (3) Приходите в бюджета на Министерството на вътрешните работи от продажба 
на ведомствените им жилища се ползват за финансиране изграждането на жилища, 
дадени в обезщетение на собствениците на отчуждени недвижими имоти, на които 
инвеститор е Министерството на вътрешните работи. 
 § 42.  Одобрените със закона средства за придобиване на дълготрайни 
материални активи и основен ремонт на местните общински пътища в размер 6000 
хил. лв.  се разпределят по общини в срок до 31 март 2003 г. по ред, определен 
от Министерския съвет. 
 § 43.  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. 
 § 44.  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 В и К 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 "и" 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. 
 § 45.  (1) За направените през 2003 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 2004 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. 
 § 46.  Преведените по този закон субсидии за общините не могат да се 
ползват като източник на средства за възстановяване на надвнесени данъци за 
общините за минал период. 
 § 47.  Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица се 
осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването. 
 § 48.  (1) Изградената Информационна система за финансово управление в 
бюджетния сектор се използва от определените от Министерството на финансите 
първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за отчитане и 
консолидиране на счетоводните и бюджетните операции. 



 (2) Включването на нови разпоредители с бюджетни кредити в Информационната 
система за финансово управление в бюджетния сектор се извършва по ред, определен 
от министъра на финансите. 
 (3) При необходимост министърът на финансите сключва договор за 
разширяване на Информационната система за финансово управление в бюджетния 
сектор и включване на допълнителни функционалности в системата. 
 § 49.  (1) Годишните финансови отчети за 2002 г. на бюджетните предприятия 
включват елементите, приложими за годишните финансови отчети на бюджетните 
предприятия за 2001 г. 
 (2) Редът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните финансови 
отчети за 2002 г. на бюджетните предприятия и отчетната информация по чл. 33, 
ал. 3 от Закона за счетоводството се определят от министъра на финансите. 
 (3) По въпроси, неуредени в сметкоплана и счетоводните стандарти за 
бюджетните предприятия, се прилагат националните счетоводни стандарти по ред, 
определен от министъра на финансите. 
 § 50.  (1) Съществуващите към 31 декември 2002 г. левови извънбюджетни 
сметки на бюджетните предприятия, открити на основание чл. 45, ал. 2 от Закона 
за устройството на държавния бюджет и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинските бюджети, се закриват до 31 януари 2003 г., като наличните салда се 
прехвърлят по съответните бюджетни сметки по ред и начин, определен от министъра 
на финансите и управителя на Българската народна банка. 
 (2) Разходването на сумите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 4, ал. 6 и 
§ 7, ал. 2 и 3. 
 § 51.  (1) За 2003 г. приходите от таксите върху течните горива по Закона 
за чистотата на атмосферния въздух постъпват изцяло по бюджета на Министерството 
на околната среда и водите. 
 (2) От бюджета на Министерството на околната среда и водите се предоставят 
средства в размер 40 млн. лв. за формиране на имуществото и капитала и за 
стартиране дейността на държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване 
на околната среда.  Средствата се отразяват по бюджета на министерството в 
частта на финансирането и се отчитат като предоставени суми за увеличение на 
капитала на държавното предприятие. 
 § 52.  (1) Целево предоставяните средства от централния бюджет на 
нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и за финансиране на 
дейностите по техническата ликвидация, саниране на околната среда в 
миннодобивния отрасъл и отстраняване на минали екологични щети не могат да се 
ползват за обезпечения и/или залог. 
 (2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително 
погасяване на публични и частни държавни вземания, както и за вземания на трети 
лица. 
 § 53.  В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 
и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 от 2002 г.) думите "учебната 
2003/2004" се заменят с "учебната 2004/2005". 
 § 54.  В чл. 22 от Закона за Икономически и социален съвет (ДВ, бр. 41 от 
2001 г.) ал. 2 се отменя. 
 § 55.  В чл. 8 от Закона за Социалноинвестиционен фонд (ДВ, бр. 32 от 2001 
г.) ал. 1 се отменя. 
 § 56.  В § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; бр. 60 от 1999 г. - Решение 
№ 10 на Конституционния съд от 1999 г.;  изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 
г., бр. 96 от 2001 г. и бр. 77 от 2002 г.) се правят следните изменения: 
 1.  В ал. 1 и 2 думите "2002 г."се заменят с "2003 г.". 
 2.  В ал. 3 т. 1 се отменя. 
 § 57.  В чл. 37 от Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 
г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 
2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) ал. 3 се отменя. 
 § 58.  В преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за задължително 
обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.;  бр. 55 от 2000 г. - 
Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.;  изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., 
бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74 и 112 от 2002 г.) се създава § 22а: 



 "§ 22а.  Дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, здравно 
осигуряване, Учителския пенсионен фонд и за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на Закона за счетоводството се начисляват, внасят и отчитат през 2003 
г. по реда на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г." 
 § 59.  В чл. 16 от Закона за туризма (ДВ, бр. 56 от 2002 г.) се правят 
следните изменения: 
 1.  Алинея 1 се отменя. 
 2.  В ал. 2 думите "във фонда по ал. 1" се заменят със "за развитието на 
туризма в общината". 
 § 60.  В чл. 59 от Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, 
бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 1997 г. - бр. 53 
от 1997 г.;  изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 
2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.;  изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 
2002 г.; бр. 95 от 2002 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г.) ал. 
3 се отменя. 
 § 61.  В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 63 от 
2002 г.) се правят следните изменения и допълнения: 
 1.  В чл. 50 ал. 4 се изменя така: 
 "(4) Средствата по ал. 3 се управляват в рамките на контрола и 
управлението на ликвидността на системата на единна сметка." 
 2.  В чл. 92: 
 а) алинея 3 се отменя; 
 б) създава се ал. 5: 
 "(5) Средствата по ал. 4 се управляват в рамките на контрола и 
управлението на ликвидността на системата на единна сметка." 
 § 62.  В чл. 52 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 
1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 
г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 
г.) се правят следните изменения: 
 1.  В ал. 2 думите "на извънбюджетна сметка" се заличават. 
 2.  В ал. 3 думите "по извънбюджетната сметка" се заличават. 
 § 63.  В Закона за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.;  
изм. и доп., бр. 34 от 1974 г., бр. 84 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 
1982 г., бр. 27 и 89 от 1986 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 109 
от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 12 и 13 от 1997 г., бр. 73 и 153 от 1998 г., 
бр. 49 от 2000 г. и бр. 62 от 2002 г.) се правят следните изменения и 
допълнения: 
 1.  Член 64а се изменя така: 
 "Чл. 64а.  (1) Създава се държавно предприятие "Фонд затворно дело" по 
смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон за управление на дейностите, 
свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от 
свобода. 
 (2) Държавното предприятие "Фонд затворно дело" е юридическо лице със 
седалище София и с териториални поделения в затворите и поправителните домове. 
 (3) Органи на управление на държавното предприятие "Фонд затворно дело" 
са: 
 1.  министърът на правосъдието; 
 2.  управителен съвет; 
 3.  изпълнителен директор. 
 (4) Държавното предприятие "Фонд затворно дело" открива разплащателни 
сметки, по които се набират и разходват средствата от дейностите по ал. 1. 
 (5) Устройството и дейността на предприятието се уреждат с правилник, 
приет от Министерския съвет." 
 2.  Създава се заключителна разпоредба: 
 "Заключителна разпоредба 
 "Параграф единствен.  Навсякъде в закона думите "Фонд "Затворно дело" се 
заменят с "Държавно предприятие "Фонд затворно дело"." 
 § 64.  (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката и 
енергийните ресурси размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от 
Закона за безопасно използване на ядрената енергия, спрямо който да се отнася 



съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна 
банка, извършени от министъра на финансите по реда на § 22, ал. 16. 
 (2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения" и фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на 
приходите от лихви на централния бюджет от депозити в Българската народна банка. 
 § 65.  (1) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2003 г. може да се компенсира за сметка на неданъчните приходи по 
централния бюджет, но не повече от превишението на разходите над общата сума на 
приходите и трансферите, определени в Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2003 г. 
 (2) Редът и начинът за компенсирането по ал. 1 се определят от 
Министерския съвет. 
 § 66.  Общият размер на субсидиите за 2003 г., които се предоставят от 
Държавен фонд "Земеделие" на земеделските производители, както и годишната 
субсидия от държавния бюджет към Държавен фонд "Земеделие" могат да бъдат в по-
малък процентен размер от определения процентен размер в чл. 12, ал. 5, 
респективно чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители. 
 § 67.  При реализиране на икономии в лихвените разходи или при 
преизпълнение на приходите на републиканския бюджет Министерският съвет да 
осигури по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет 
допълнително сумата от 1000 хил. лв. по бюджета на Министерския съвет за 
капиталови разходи на областните администрации. 
 § 68.  Средствата "за структурни реформи" по чл. 1, ал. 2, т. 4 се 
разходват по ред, определен от Министерския съвет, като не по-малко от 50 на 
сто, но не повече от 75 на сто са за реформата в съдебната система. 
 § 69.  От средствата по чл. 1, ал. 2, т. 4 "за предотвратяване и 
ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии" 
може да се разходват до 10 на сто за превантивни действия по предотвратяване на 
стихийни бедствия и крупни аварии. 
 § 70.  (1) Министърът на финансите да осигури в процеса на изпълнение на 
държавния бюджет до 100 хил. лв. по бюджета на Министерство на културата за 
организиране на честването на 100-годишнината от Илинденско- Преображенското 
въстание. 
 (2) Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Министерството на културата при разпределение на капиталовите си разходи за 2003 
г. да осигурят финансирането на обектите четвъртокласна пътна мрежа, 
водоснабдяване и ремонт на музеен комплекс, свързани с честването по ал. 1. 
 § 71.  Разпоредбите на § 25 и § 26 влизат в сила от 1 юли 2003 г. 
 § 72.  Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 Законът е приет от 39-то Народно събрание на 19.12.2002 г. и е подпечатан 
с официалния печат на Народното събрание. 
 
                                                            Приложение № 1 
                                                          към чл. 4, ал. 2 
 Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката и 
          Министерството на отбраната за държавните висши училища и 
                       Българската академия на науките 
                                                                 (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                         Наименование                         ¦   Сума 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 1.  Българска академия на науките                               54405,0 
 2.  Технически университет - София                              19828,8 
 3.  Технически университет София - филиал Пловдив                3040,3 
 4.  Технически университет - Варна                               7106,9 
 5.  Технически университет - Габрово                             4429,3 
 6.  Русенски университет "А. Кънчев" - Русе                      7369,7 7.  
Висш институт по хранителна и вкусова 
     промишленост - Пловдив                                       3652,6 



 8.  Химико-технологичен и металургичен университет - София       5438,4 
 9.  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас               4610,8 
10.  Лесотехнически университет - София                           3498,811.  
Университет по архитектура, строителство 
     и геодезия - София                                           5686,7 
12.  Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София          3603,8 
13.  Университет за национално и световно стопанство - София     11591,9 
14.  Икономически университет - Варна                             5392,4 
15.  Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов               4936,5 
16.  Софийски университет "Св. Климент Охридски"                 30022,717.  
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и 
     Методий" - Велико Търново                                    6669,8 
18.  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив        8506,2 
19.  Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград         6998,720.  
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - 
     Шумен                                                        5101,1 
21.  Национална спортна академия - София                          5508,2 
22.  Аграрен университет - Пловдив                                4233,0 
23.  Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив           1566,024.  
Национална академия за театрално и 
     филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София                       1953,4 
25.  Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София       2576,9 
26.  Национална художествена академия - София                     2387,8 
27.  Колеж по библиотечно дело - София                             593,0 
28.  Колеж по телекомуникации и пощи - София                       975,6 
29.  Медицински университет - София                              13043,5 
30.  Медицински университет - Варна                               5137,2 31.  
Тракийски университет - Стара Загора 
      - Медицински факултет                                       1689,1 
32.  Висш медицински институт - Пловдив                           6574,9 
33.  Висш медицински институт - Плевен                            4263,3 
34.  Тракийски университет - Стара Загора                         8540,6 
35.  Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София          3234,5 
36.  Висше строително училище "Любен Каравелов" - София           1846,2 
37.  Военна академия "Г. С. Раковски"                             5545,0 
38.  Национален военен университет "В. Левски"                   10217,0 
39.  Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"                  2113,0 
 
     Всичко:                                                    283888,8 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                            Приложение № 2 
                                                          към чл. 7, ал. 1 
    Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет 
                                 за 2003 г. 
                                                                 (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                         Наименование                         ¦   Сума 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 1.  Български червен кръст - Национален комитет                  1221,2 
 2.  Съюз на инвалидите в България                                 282,5 3.  
Съюз на военноинвалидите и пострадалите от 
     войните и в мирно време                                       127,1 
 4.  Съюз на слепите в България                                    192,3 
 5.  Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения        84,1 
 6.  Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации         189,0 
 7.  Национален център за социална рехабилитация                   149,8 
 8.  Асоциация на родителите на деца с увреден слух                 43,8 
 9.  Съюз на глухите в България                                    149,8 
10.  Българска асоциация "Диабет"                                  160,5 
11.  Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение              52,5 
12.  Национална асоциация на слепоглухите в България                57,6 



13.  Национална потребителна кооперация на слепите в България       40,9 
14.  Съюз на ветераните от войните в България                       62,5 
15.  Асоциация на Национален съюз на кооперациите на 
     инвалидите, Национална федерация на работодателите 
     на инвалидите и Съюз на военноинвалидните 
     кооперации в България                                         122,916.  
Сдружение "Комисия по интеграция на хората 
     с трайни увреждания"                                           23,8 
17.  Български туристически съюз                                    40,6 
18.  Съюз на българските автомобилисти                              90,0 
19.  Съюз на народните читалища                                     20,9 
20.  Рилска Света обител - Рилски манастир                         411,0 
21.  Представителни сдружения на потребителите в България           54,1 
22.  Резерв за юридическите лица с нестопанска цел                  23,0 
 
     Всичко:                                                      3599,9 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                            Приложение № 3 
                                                          към чл. 8, ал. 1 
      Размер на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на 
     физическите лица, с изключение на данъка 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 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
              Община              ¦ Размер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                1                 ¦                 2 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
    Благоевград                                     73,9 % 
    Бургас                                          71,7 % 
    Камено                                          18,2 % 
    Созопол                                         74,5 % 
    Аксаково                                        49,2 % 
    Белослав                                        72,5 % 
    Варна                                           64,5 % 
    Девня                                           17,6 % 
    Козлодуй                                        26,1 % 
    Габрово                                         78,8 % 
    Севлиево                                        76,4 % 
    Балчик                                          98,1 % 
    Бобовдол                                        41,4 % 
    Троян                                           94,3 % 
    Белово                                          88,7 % 
    Панагюрище                                      81,0 % 
    Белене                                          99,1 % 
    Плевен                                          86,8 % 
    Пловдив                                         73,0 % 
    Куклен                                          30,4 % 
    Русе                                            81,4 % 
    Столична община                                 40,1 % 
    Божурище                                        39,7 % 
    Горна Малина                                    82,6 % 
    Драгоман                                        60,1 % 
    Етрополе                                        87,5 % 
    Златица                                         57,3 % 
    Костинброд                                      68,2 % 
    Мирково                                         34,7 % 
    Пирдоп                                          52,8 % 
    Своге                                           94,0 % 
    Челопеч                                         22,6 % 



    Гълъбово                                        32,9 % 
    Раднево                                         19,7 % 
    Стара Загора                                    84,4 % 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                            Приложение № 4 
                                                          към чл. 9, ал. 1 
 Механизъм за определяне на бюджетните взаимоотношения на централния 
                  бюджет с бюджетите на общините за 2003 г. 
     Бюджетното взаимоотношение на общините с централния бюджет за 2003 г.се 
изчислява по следната формула: 
     С = С1 + С2 + С3, където 
     С е размерът на бюджетното взаимоотношение на конкретната община 
сцентралния бюджет; 
     С1 е размерът на общата допълваща субсидия от централния бюджет 
законкретната община. Изчислява се като отрицателна разлика между размера на 
всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти, и 
размера на преотстъпения държавен данък; 
     С2 е размерът на общата изравнителната субсидия от централния бюджетза 
конкретната община. Получава се от общините, чиито постъпления от местни данъци 
по отчет за 2001 г. (без СО) са под средното за страната на глава от 
населението. Изчислява се по следната формула: 
     С2 = (МДср - МД) x Н, където 
     МДср е средният размер за страната на постъпления от местни данъци наглава 
от населението; 
     МД е размерът на постъпленията от местни данъци на глава отнаселението за 
конкретната община; 
     Н е населението на съответната община; 
     С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи. 
                                                            Приложение № 5 
                                                          към чл. 9, ал. 4 
      Недостиг на средства за допълване норматива за текуща издръжка до 
          100 на сто за делегираните "държавни дейности" по общини 
                                                                 (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          ¦             ¦                В т.ч. 
                          ¦  Недостиг   Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          ¦             ¦до 15.VIII.2003 г.¦до 15.XI.2003 г. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          ¦      1      ¦        2         ¦       3 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Обл
аст с административен център Благоевград 
 
Банско                         212,8            106,4             106,4 
Белица                         103,3             51,7              51,6 
Благоевград                   1503,6            751,8             751,8 
Гоце Делчев                   1342,6            671,3             671,3 
Гърмен                         173,2             86,6              86,6 
Кресна                          60,8             30,4              30,4 
Петрич                        1250,9            625,5             625,4 
Разлог                        1012,3            506,2             506,1 
Сандански                     1268,4            634,2             634,2 
Сатовча                        256,7            128,4             128,3 
Симитли                        175,6             87,8              87,8 
Струмяни                       118,0             59,0              59,0 
Хаджидимово                    123,0             61,5              61,5 
Якоруда                        104,0             52,0              52,0 
Област с административен център гр. Бургас 
 
Айтос                          850,6            425,3             425,3 
Бургас                        3331,4           1665,7            1665,7 
Камено                         244,2            122,1             122,1 



Карнобат                      1013,3            506,7             506,6 
Малко Търново                  130,1             65,1              65,0 
Несебър                        254,3            127,2             127,1 
Поморие                        858,2            429,1             429,1 
Приморско                      124,6             62,3              62,3 
Руен                           306,6            153,3             153,3 
Созопол                        129,8             64,9              64,9 
Средец                         416,0            208,0             208,0 
Сунгурларе                     278,1            139,1             139,0 
Царево                         102,7             51,4              51,3 
Област с административен център гр. Варна 
 
Аврен                          119,8             59,9              59,9 
Аксаково                       157,3             78,7              78,6 
Белослав                       100,9             50,5              50,4 
Бяла                            53,7             26,9              26,8 
Варна                         4747,3           2373,7            2373,6 
Ветрино                         76,0             38,0              38,0 
Вълчидол                       204,4            102,2             102,2 
Девня                          103,1             51,6              51,5 
Долни чифлик                   308,6            154,3             154,3 
Дългопол                       173,0             86,5              86,5 
Провадия                       722,6            361,3             361,3 
Суворово                        69,1             34,6              34,5 
Област с административен център гр. Велико Търново 
 
Велико Търново                2175,7           1087,9            1087,8 
Горна Оряховица               1906,6            953,3             953,3 
Елена                          363,8            181,9             181,9 
Златарица                       66,2             33,1              33,1 
Лясковец                       131,4             65,7              65,7 
Павликени                      849,0            424,5             424,5 
Полски Тръмбеш                 409,8            204,9             204,9 
Свищов                        1312,3            656,2             656,1 
Стражица                       222,8            111,4             111,4 
Сухиндол                       131,6             65,8              65,8 
Област с административен център гр. Видин 
 
Белограчик                     498,1            249,1             249,0 
Бойница                         69,3             34,7              34,6 
Брегово                        294,5            147,3             147,2 
Видин                          838,5            419,3             419,2 
Грамада                         30,5             15,3              15,2 
Димово                          97,0             48,5              48,5 
Кула                           351,8            175,9             175,9 
Макреш                          40,6             20,3              20,3 
Ново село                       45,5             22,8              22,7 
Ружинци                         72,9             36,5              36,4 
Чупрене                         31,7             15,9              15,8 
Област с административен център гр. Враца 
 
Борован                         75,3             37,7              37,6 
Бяла Слатина                   798,1            399,1             399,0 
Враца                         1862,3            931,2             931,1 
Козлодуй                       784,6            392,3             392,3 
Криводол                       106,1             53,1              53,0 
Мездра                         740,2            370,1             370,1 
Мизия                           78,0             39,0              39,0 
Оряхово                        619,8            309,9             309,9 
Роман                           85,3             42,7              42,6 
Хайредин                       143,0             71,5              71,5 



Област с административен център гр. Габрово 
 
Габрово                        637,6            318,8             318,8 
Дряново                        480,9            240,5             240,4 
Севлиево                      1284,1            642,1             642,0 
Трявна                         410,7            205,4             205,3 
Област с административен център гр. Добрич 
 
Балчик                         757,8            378,9             378,9 
Генерал Тошево                 449,8            224,9             224,9 
Добрич                        1311,7            655,9             655,8 
Добрич - селска                333,6            166,8             166,8 
Каварна                        594,9            297,5             297,4 
Крушари                        171,2             85,6              85,6 
Тервел                         438,1            219,1             219,0 
Шабла                           84,9             42,5              42,4 
Област с административен център гр. Кърджали 
 
Ардино                         240,0            120,0             120,0 
Джебел                         118,3             59,2              59,1 
Кирково                        291,7            145,9             145,8 
Крумовград                     496,2            248,1             248,1 
Кърджали                       935,7            467,9             467,8 
Момчилград                     502,1            251,1             251,0 
Черноочене                     117,8             58,9              58,9 
Област с административен център гр. Кюстендил 
 
Бобовдол                       409,7            204,9             204,8 
Бобошево                        42,7             21,4              21,3 
Дупница                       1618,9            809,5             809,4 
Кочериново                      98,2             49,1              49,1 
Кюстендил                      865,3            432,7             432,6 
Невестино                       30,5             15,3              15,2 
Рила                           104,3             52,2              52,1 
Сапарева баня                   62,4             31,2              31,2 
Трекляно                        22,7             11,4              11,3 
Област с административен център гр. Ловеч 
 
Априлци                         49,5             24,8              24,7 
Летница                         68,4             34,2              34,2 
Ловеч                          781,9            391,0             390,9 
Луковит                        724,5            362,3             362,2 
Тетевен                        636,9            318,5             318,4 
Троян                         1020,7            510,4             510,3 
Угърчин                         73,4             36,7              36,7 
Ябланица                        91,7             45,9              45,8 
Област с административен център гр. Монтана 
 
Берковица                      744,5            372,3             372,2 
Бойчиновци                     151,8             75,9              75,9 
Брусарци                        69,2             34,6              34,6 
Вълчедръм                      144,5             72,3              72,2 
Вършец                          91,0             45,5              45,5 
Георги Дамяново                 45,8             22,9              22,9 
Лом                           1670,4            835,2             835,2 
Медковец                        60,3             30,2              30,1 
Монтана                        725,6            362,8             362,8 
Чипровци                        75,0             37,5              37,5 
Якимово                         52,8             26,4              26,4 
Област с административен център гр. Пазарджик 
 



Батак                          156,0             78,0              78,0 
Белово                         124,6             62,3              62,3 
Брацигово                      103,1             51,6              51,5 
Велинград                      946,1            473,1             473,0 
Лесичево                       132,5             66,3              66,2 
Пазарджик                     1892,3            946,2             946,1 
Панагюрище                     823,1            411,6             411,5 
Пещера                         755,5            377,8             377,7 
Ракитово                       150,6             75,3              75,3 
Септември                      303,3            151,7             151,6 
Стрелча                         57,0             28,5              28,5 
Област с административен център гр. Перник 
 
Брезник                         75,4             37,7              37,7 
Земен                           33,9             17,0              16,9 
Ковачевци                       34,7             17,4              17,3 
Перник                         897,2            448,6             448,6 
Радомир                        562,6            281,3             281,3 
Трън                           106,5             53,3              53,2 
Област с административен център гр. Плевен 
 
Белене                         281,8            140,9             140,9 
Гулянци                        286,1            143,1             143,0 
Долна Митрополия               216,1            108,1             108,0 
Долни Дъбник                   117,6             58,8              58,8 
Искър                           91,4             45,7              45,7 
Левски                         608,6            304,3             304,3 
Никопол                        319,3            159,7             159,6 
Плевен                        1641,9            821,0             820,9 
Пордим                         116,0             58,0              58,0 
Червен бряг                    660,1            330,1             330,0 
Кнежа                          485,0            242,5             242,5 
Област с административен център гр. Пловдив 
 
 
Асеновград                    1620,2            810,1             810,1 
Брезово                         83,7             41,9              41,8 
Калояново                      182,3             91,2              91,1 
Карлово                       1533,5            766,8             766,7 
Кричим                          77,2             38,6              38,6 
Лъки                           147,0             73,5              73,5 
Марица                         252,6            126,3             126,3 
Перущица                        51,4             25,7              25,7 
Пловдив                       7845,3           3922,7            3922,6 
Първомай                       812,8            406,4             406,4 
Раковски                       442,9            221,5             221,4 
Родопи                         224,5            112,3             112,2 
Садово                         124,0             62,0              62,0 
Стамболийски                   181,5             90,8              90,7 
Съединение                      97,2             48,6              48,6 
Хисаря                         120,9             60,5              60,4 
Куклен                          61,5             30,8              30,7 
Област с административен център Разград 
 
 
Завет                          142,3             71,2              71,1 
Исперих                        716,5            358,3             358,2 
Кубрат                         684,2            342,1             342,1 
Лозница                        176,9             88,5              88,4 
Разград                        836,5            418,3             418,2 
Самуил                         230,9            115,5             115,4 



Цар Калоян                      77,4             38,7              38,7 
Област с административен център гр. Русе 
 
Борово                          72,6             36,3              36,3 
Бяла                           611,1            305,6             305,5 
Ветово                         216,6            108,3             108,3 
Две могили                     189,3             94,7              94,6 
Иваново                         93,6             46,8              46,8 
Русе                          3244,5           1622,3            1622,2 
Сливо поле                     130,2             65,1              65,1 
Ценово                          69,3             34,7              34,6 
 
Област с административен център гр. Силистра 
 
Алфатар                         68,4             34,2              34,2 
Главиница                      235,9            118,0             117,9 
Дулово                         962,8            481,4             481,4 
Кайнарджа                       72,6             36,3              36,3 
Силистра                       946,1            473,1             473,0 
Ситово                          57,0             28,5              28,5 
Тутракан                       800,8            400,4             400,4 
Област с административен център гр. Сливен 
 
Котел                          456,5            228,3             228,2 
Нова Загора                   1160,4            580,2             580,2 
Сливен                        1699,8            849,9             849,9 
Твърдица                       296,8            148,4             148,4 
Област с административен център гр. Смолян 
 
Баните                          67,1             33,6              33,5 
Борино                          56,8             28,4              28,4 
Девин                          564,1            282,1             282,0 
Доспат                         109,9             55,0              54,9 
Златоград                      511,9            256,0             255,9 
Мадан                          445,3            222,7             222,6 
Неделино                       101,5             50,8              50,7 
Рудозем                        273,3            136,7             136,6 
Смолян                         940,6            470,3             470,3 
Чепеларе                       115,5             57,8              57,7Столична 
община 
Област с административен център гр. София 
 
Антон                           20,7             10,4              10,3 
Божурище                        75,2             37,6              37,6 
Ботевград                     1012,1            506,1             506,0 
Годеч                          117,6             58,8              58,8 
Горна Малина                    65,3             32,7              32,6 
Долна баня                      51,3             25,7              25,6 
Драгоман                        61,3             30,7              30,6 
Елин Пелин                     361,5            180,8             180,7 
Етрополе                       642,0            321,0             321,0 
Златица                         68,5             34,3              34,2 
Ихтиман                        680,5            340,3             340,2 
Копривщица                      50,2             25,1              25,1 
Костенец                       145,5             72,8              72,7 
Костинброд                     128,1             64,1              64,0 
Мирково                         39,8             19,9              19,9 
Пирдоп                         476,7            238,4             238,3 
Правец                         249,9            125,0             124,9 
Самоков                       1428,4            714,2             714,2 
Своге                          504,2            252,1             252,1 



Сливница                        86,0             43,0              43,0 
Чавдар                          16,1              8,1               8,0 
Челопеч                         26,4             13,2              13,2 
Област с административен център гр. Стара Загора 
 
Братя Даскалови                105,2             52,6              52,6 
Гурково                         64,7             32,4              32,3 
Гълъбово                       436,1            218,1             218,0 
Казанлък                      2454,4           1227,2            1227,2 
Мъглиж                         106,3             53,2              53,1 
Николаево                       67,4             33,7              33,7 
Опан                            34,3             17,2              17,1 
Павел баня                     172,3             86,2              86,1 
Раднево                        614,4            307,2             307,2 
Стара Загора                  2906,4           1453,2            1453,2 
Чирпан                         782,6            391,3             391,3 
Област с административен център гр. Търговище 
 
Антоново                       104,3             52,2              52,1 
Омуртаг                        826,9            413,5             413,4 
Опака                          121,3             60,7              60,6 
Попово                         907,9            454,0             453,9 
Търговище                      732,1            366,1             366,0 
Област с административен център гр. Хасково 
 
Димитровград                  1658,9            829,5             829,4 
Ивайловград                    212,6            106,3             106,3 
Любимец                         92,0             46,0              46,0 
Маджарово                       25,4             12,7              12,7 
Минерални бани                  71,2             35,6              35,6 
Свиленград                     692,7            346,4             346,3 
Симеоновград                   107,7             53,9              53,8 
Стамболово                      71,8             35,9              35,9 
Тополовград                    394,8            197,4             197,4 
Харманли                       777,5            388,8             388,7 
Хасково                       1801,3            900,7             900,6 
Област с административен център гр. Шумен 
 
Велики Преслав                 580,0            290,0             290,0 
Венец                          101,5             50,8              50,7 
Върбица                        119,4             59,7              59,7 
Каолиново                      154,3             77,2              77,1 
Каспичан                        98,6             49,3              49,3 
Никола Козлево                  96,4             48,2              48,2 
Нови пазар                     639,6            319,8             319,8 
Смядово                        139,6             69,8              69,8 
Хитрино                         90,9             45,5              45,4 
Шумен                         1954,8            977,4             977,4 
Област с административен център гр. Ямбол 
 
Болярово                       136,4             68,2              68,2 
Елхово                         623,0            311,5             311,5 
Стралджа                       224,2            112,1             112,1 
Тунджа                         213,4            106,7             106,7 
Ямбол                         1006,2            503,1             503,1 
 
Всичко:                     130102,8          65058,0           65044,8 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                            Приложение № 6 
                                                         към чл. 10, ал. 1 
                  Списък на екологичните обекти, предвидени 



                        за строителство през 2003 г. 
                                                                 (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Наименование и местонахождение на обекта            ¦ Години на  ¦ Разходи 
                                                    ¦строителство¦за 2003 г. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                  1                                 ¦     2      ¦     3 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Обл
аст Благоевград 
Община Благоевград Главен канализационен 
колектор Благоевград                                  2002/2003       
700,0Община гр. Гоце Делчев Депо за твърди битови отпадъци, II етап - 
рекултивация на съществуващо сметище и 
укрепване на сухо дере                                2000/2003       
600,0Община Петрич Площадка за санитарно депониране на твърди 
битови отпадъци - Петрич                              2001/2003       800,0 
 
Област Бургас 
Община Бургас Канализация жк "Меден рудник" - зона Г с 
канална помпена станция                               1995/2005      
1000,0Община Средец Пречиствателна станция за отпадъчни 
води гр. Средец                                       1991/2004       
600,0Община Царево Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
Царево                                                2000/2003      1200,0 
Област Варна 
Община Аксаково Реконструкция и модернизация на регионално 
депо за твърди битови отпадъци - Аксаково             2001/2003       
703,0Събирателен битов канализационен 
колектор с. Игнатиево                                 2002/2003       175,0 
Община Белослав Битова канализация кв. Акациите с дюкер между КПС "Белопал" и 
ГПСОВ 
гр. Белослав                                          2000/2005       
800,0Община Бяла Главен канализационен клон от о.т. 168 до 
о.т. 231 - Бяла                                       2001/2003       
213,0Колектор отпадъчни води Бяла до главен 
колектор Бяла                                         2001/2004       
212,0Главен канализационен клон от о.т. 7 до 
о.т. 30 - Бяла                                        2001/2003       155,0 
Област Велико Търново 
Община Горна Оряховица Довеждащ колектор от квартал Гарата, град Горна Оряховица 
до Районна пречиствателна 
станция за отпадъчни води Г. Оряховица - Лясковец     2003/2003       720,0 
Област Враца 
 
Община Враца Регионално санитарно депо за твърди битови отпадъци 
Враца - Мездра                                        1998/2004       
800,0Община Оряхово Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините 
Оряхово и Мизия                                       2001/2006       800,0 
Област Добрич 
Община Добрич Реконструкция и рекултивация на депо за 
твърди битови отпадъци при с. Богдан                  2002/2005      2100,0 
Област Кърджали 
Община Кърджали 
Главен колектор VI - Кърджали                         2001/2003       685,0 
 
Област Ловеч 
Община Ловеч 
Депо за твърди битови отпадъци - Ловеч                2002/2004       
600,0Община Троян Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
гр. Троян, I етап                                     1991/2003      2800,0 
Рекултивация "Старо сметище" гр. Троян                2003/2004       500,0 



Област Перник 
Община Перник Разширение, реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна 
станция за 
отпадъчни води - Перник                               1999/2005       600,0 
Област Пловдив 
Община Пловдив Северен обходен канал и съоръжения за прехвърляне 
на отпадъчни води през р. Марица гр. Пловдив          1992/2005      1200,0 
Депо за твърди битови отпадъци - с. Цалапица          1995/2004      1500,0 
Област Разград 
Община Лозница Разширение и реконструкция на Градска 
пречиствателна станция за отпадъчни води - Лозница    1999/2004       
260,0Община Разград Реконструкция на градска пречиствателна станция 
за отпадъчни води - Разград, I етап                   2002/2006       
100,0Регионално депо за твърди битови отпадъци - 
Разград, I етап                                       2003/2005      1000,0 
Област Силистра 
Община Дулово Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
гр. Дулово, I етап                                    1985/2003      
1200,0Община Силистра 
Изграждане на канализация и пречиствателна 
станция на с. Сребърна                                2002/2004      1045,0 
Област Сливен 
Община Сливен Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
гр. Сливен - калово стопанство                        1992/2003        
50,0Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
гр. Сливен - реконструкция на водна линия             2003/2004       380,0 
Столична община 
Площадка за санитарно депониране на твърди 
битови отпадъци - кв. Суходол, II етап                2000/2006      
1000,0Реконструкция и модернизация на Пречиствателна 
станция за отпадъчни води "Брезовица"                 2002/2003       500,0 
Област Софийска 
 
Община Златица Регионално депо за твърди битови отпадъци на 
общините Златица, Пирдоп и Челопеч                    2003/2005      
1000,0Община Самоков Главен колектор № 5 
гр. Самоков                                           2001/2004       400,0 
Област Търговище 
Община Антоново Депо за твърди битови отпадъци с. Семерци, 
II етап                                               2003/2003       110,0 
Област Хасково 
Община Харманли 
Депо за твърди битови отпадъци, I етап - Харманли     1997/2005       
500,0Община Хасково Площадка за санитарно депониране на твърди битови 
отпадъци, III етап                                    2003/2003       292,0 
 
Област Шумен 
Община Велики Преслав Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
Велики Преслав                                        2000/2004      
1200,0Община Шумен Разширение на депо за твърди битови отпадъци I етап 
гр. Шумен                                             2000/2003      1200,0 
Област Ямбол 
Община Ямбол 
Сметище гр. Ямбол                                     1994/2003       300,0 
 
Всичко:                                                             30000,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                   Приложение № 7 към § 12 
            Списък на извънбюджетните сметки и фондове, които ще 
                          функционират през 2003 г. 



     1. Фонд за покриване на разходите за приватизация на държавнитепредприятия 
към Агенцията за приватизация - Закон за приватизация и следприватизационен 
контрол 
     2. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на 
земеделскитепроизводители 
     3. 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 
     4. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизацияна 
общински предприятия - Закон за приватизация и следприватизационен контрол 
     5. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация 
иследприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен 
контрол 
     6. Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции 
идълготрайни активи - Закон за приватизация и следприватизационен контрол 
     7. Учителски пенсионен фонд - Кодекс за задължителното 
общественоосигуряване 
                                                  Приложение № 8 към § 13 
       Списък на извънбюджетните сметки и фондове, които се закриват, 
                           считано от 1.I.2003 г. 
     1. Фонд "Жилищно строителство" към общините и Министерство навътрешните 
работи 
     2. Извънбюджетна сметка към общинската служба за социално подпомагане -
Закон за социално подпомагане 
     3. Специален фонд към съответните общини за развитие на 
физическотовъзпитание и спорта - Закон за физическото възпитание и спорта 
     4. Общински фонд за развитие на туризма - Закон за туризма 
     5. Извънбюджетна сметка - Закон за общинската собственост 
                                                  Приложение № 9 към § 33 
        Списък на общините, на които се отписват като задължения към 
    централния бюджет отпуснатите през 2001 г. временни безлихвени заеми 
                                                                 (хил. лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                 Общини                 ¦ Отписани временни безлихвени заеми 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                   1                    ¦               2 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  1.  Гоце Делчев                                      166,5 
  2.  Петрич                                           301,9 
  3.  Разлог                                            80,1 
  4.  Айтос                                            142,9 
  5.  Поморие                                          172,3 
  6.  Средец                                            56,3 
  7.  Бяла                                              20,7 
  8.  Лясковец                                          39,1 
  9.  Павликени                                         34,4 
 10.  Борован                                           11,9 
 11.  Козлодуй                                         283,4 
 12.  Трявна                                            76,5 
 13.  Каварна                                            2,7 
 14.  Бобошево                                          13,0 
 15.  Дупница                                          200,0 
 16.  Кочериново                                        10,2 
 17.  Сапарева баня                                     26,0 
 18.  Априлци                                           13,3 
 19.  Вършец                                             8,1 
 20.  Земен                                             17,5 
 21.  Перник                                          1731,6 
 22.  Радомир                                           16,7 
 23.  Гулянци                                           15,9 
 24.  Долна Митрополия                                 101,9 



 25.  Долни Дъбник                                       4,6 
 26.  Левски                                           189,0 
 27.  Плевен                                          1392,0 
 28.  Карлово                                          362,2 
 29.  Пловдив                                         1669,4 
 30.  Стамболийски                                      98,4 
 31.  Завет                                             27,7 
 32.  Цар Калоян                                         3,8 
 33.  Русе                                            3228,5 
 34.  Ценово                                             1,6 
 35.  Силистра                                          25,3 
 36.  Нова Загора                                       68,1 
 37.  Неделино                                           3,0 
 38.  Рудозем                                           60,6 
 39.  Ихтиман                                           42,5 
 40.  Костенец                                          59,0 
 41.  Пирдоп                                            15,0 
 42.  Самоков                                          176,8 
 43.  Сливница                                           9,3 
 44.  Казанлък                                         637,9 
 45.  Стара Загора                                     634,7 
 46.  Чирпан                                            39,5 
 47.  Опака                                             16,6 
 48.  Минерални бани                                    18,5 
 49.  Шумен                                            212,1 
      Всичко:                                        12539,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                 Приложение № 10 към § 34 
  Списък на едноличните търговски дружества с държавно имущество, на които 
   се отписват задължения (главница и дължима лихва към 31.XII.2002 г.) по  
получени временни финансови помощи от държавен фонд "Енергийни ресурси" и 
         заеми от "Държавен фонд за реконструкция и развитие" (ДФРР) 
                                                                    (лв.) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
            Търговски дружества            ¦    Задължения     ¦ Задължения 
                                           ¦(главница) към фонд¦ (главница) 
                                           ¦"Енергийни ресурси"¦  към ДФРР 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 I. Топлофикационни дружества                    709357,4           84000,0 
    "Топлофикация Казанлък" - ЕАД                 96457,2 
    "Топлофикация Разград" - ЕАД                  80853,9 
    "Топлофикация Бедек" - ЕАД                    53902,6 
    "Топлофикация Перник" - ЕАД                  393843,5           84000,0 
    "Топлофикация Враца" - ЕАД                    84300,2 
II. Въгледобивни дружества                      2172275,2          733589,0 
    "Мина Черно море" - ЕАД                       51952,5             - 
    "Мина Бобов дол" - ЕАД                      1515533,6          601116,0 
    "Мина Пирин" - ЕАД                              -               15000,0 
    "Мина Маришки басейн" - ЕООД                  42501,1           21384,0 
    "Мина Балкан" - ЕООД                         152369,3             - 
    "Мина Перник" - ЕАД                          409918,7           96089,0 
    Всичко:                                     2881632,6          817589,0 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                  Приложение № 11 към § 35 
  Списък по финансови линии, за които се отписват задължения на земеделски 
                                производители 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  Финансова линия            ¦ Брой    ¦ Главница  ¦    Лихва   ¦    Общо 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Субсидия пшеница 96            385        7972,06     17641,33    25613,39 
Субсидия царевица 97            27        1590,62      1118,25     2708,87 



Субсидия слънчоглед 97          22        1303,31      2570,97     3874,28 
Фючърс 97                       16         869,31      1738,78     2608,09 
Фючърс 98                        8         309,21       137,10      446,31 
Фючърс 99                        2          74,00        27,93      101,93 
Изхранване животни 99            1          45,17        20,98       66,15 
Ст. кр. семена пшеница 99        0           0,00         0,00        0,00 
Ст. кр. изк. тор 99              3         170,25        39,83      210,08 
Ст. кр. слънчоглед 99            0           0,00         0,00        0,00 
Ст. кр. картофи 99               1          35,59         0,18       35,77 
Общо                           465       12369,52     23295,35    35664,87Лихви 
от 1.X.2002 г. 
до 31.XII.2002 г.                                       428,68 
Общо към 31.XII.2002 г.        465       12369,52     23724,03    36093,55 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 


