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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ... 

от .............. 2017 година 

 

ЗA изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2018 г. 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И: 

Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по 

бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен 

формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2018 г. разходи по области на политики и бюджетни програми 

съгласно приложение № 1. 

Чл. 2. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 51, ал. 1 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. за национално представителните 

организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно 

приложение № 2. 

Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 51, ал. 1 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. за юридическите лица с 

нестопанска цел съгласно приложение № 3. 

Чл. 4. (1) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на 

първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд „Земеделие съгласувано с 

министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в 

„Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни 

разчети за 2018 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд 

„Земеделие“. 
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(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на 

постановлението в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския 

съвет годишни разчети за 2018 г. по сметката за средства от Европейския съюз на 

Националния фонд. 

Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от 

обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ утвърждават годишни 

разчети за 2018 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по 

други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за 

средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите. 

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост 

актуализират годишните разчети за 2018 г. на другите сметки за средства от 

Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се 

прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на 

министъра на финансите. 

Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална 

телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални 

програми в размер 1 635 лв. 

Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио 

за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в 

размер 414 лв. 

Чл. 8. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. от бюджета на Министерството на 

образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши 

училища съгласно приложение № 4. 

Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се 

извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, както и по показателите 

по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по 

бюджетите, утвърдени в приложение № 1. 

(2) Промени по реда на чл. 109, 112 – 115 и 117 от Закона за публичните 

финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен 

разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, а за тези, 

които прилагат програмен формат на бюджет – и по показателите по отделните 

бюджетни програми по бюджетите, утвърдени в приложение № 1. 

Чл. 10. (1) Промени на утвърдените целеви текущи и капиталови разходи по 

бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно приложение № 9 към 

чл. 58 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. могат да се 

извършват по реда на Закона за публичните финанси след предварително съгласуване с 

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ в следните случаи: 

1. вътрешнокомпенсирани промени между утвърдените текущи и капиталови 

разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и 

комуникационни технологии по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет; 

2. компенсирани промени на утвърдените текущи и капиталови разходи в 

областта на електронното управление и за използваните информационни и 

комуникационни технологии между бюджетите на първостепенните разпоредители с 

бюджет; 

3. при възникване на необходимост от увеличаване на разходите в областта на 

електронното управление и за използваните информационни и комуникационни 
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технологии, извън случаите по т. 1 и 2, за сметка на икономии и намаление на други 

разходи по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет. 

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 представят ежемесечно с 

отчетите за касовото изпълнение на бюджета отчетни данни за извършените разходи по 

приложение № 9 към чл. 58 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2018 г. 

Чл. 11. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в 

държавните висши училища в размер 693 лв. 

Чл. 12. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и 

студентски общежития, както следва: 

1. за един храноден в студентските столове – до 3,20 лв.; 

2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,10 лв. 

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на 

образованието и науката като субсидия за „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, 

София, и от бюджетите на държавните висши училища. 

(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и 

между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в 

рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши 

училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката. 

(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да 

се използват за ремонт на студентските общежития и столове. 

(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по 

чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с 

Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; 

изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от 2016 г.), се определя в размер 

до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по 

реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси. 

(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при 

спазване на приложимите правила за държавните помощи. 

Чл. 13. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“ по раздел II, т. 3 от приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. се предоставят при 

условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния 

транспорт. 

(2) Субсидиите за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, по чл. 24, ал. 1, 

раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за 

изпълнението на обществена превозна услуга – превоз на пътници на територията на 

Република България с железопътен транспорт, се предоставят и се отчитат при условия 

и по ред, определени с договора по чл. 54, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт. 

(3) Неусвоените към 31 декември 2018 г. средства за субсидии по ал. 1 и 2 се 

възстановяват до 31 януари 2019 г. по сметката, от която са получени. 

Чл. 14. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2018 г. по 

раздел II, т. 2, 3 и 4 от приложение № 5 към чл. 51, ал. 2 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2018 г. на: 
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1. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в съответствие с договора по чл. 54, 

ал. 2 от Закона за железопътния транспорт; 

2. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – за изграждането, 

реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за 

обществен транспорт с национално значение; 

3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – в съответствие с 

договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за 

изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната 

инфраструктура. 

(2) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и 

годишната програма по ал. 1, т. 3 се представят в Министерството на финансите в срок 

до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“. 

(3) В капиталовите трансфери на Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“, разпределени в годишната програма по ал. 1, т. 3, се включват и 

средства за финансиране от бенефициента и за данък върху добавената стойност (ДДС) 

за проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 

2020 г. и по Механизма за свързване на Европа. 

(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови 

трансфери на предприятията по ал. 1 за 2018 г. се утвърждават от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2018 г. и се 

представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни от утвърждаването им. 

(5) С тримесечните финансови отчети Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, и Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура“ представят в Министерството на финансите 

информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови трансфери. 

(6) Неусвоените към 31 декември 2018 г. средства по ал. 1 за разплащане на 

фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други 

разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 

31 януари 2019 г. по сметката, от която са получени. 

Чл. 15. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 79 886,4 хил. лв. и 

усвояванията в размер до 33 196,3 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и 

държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, се 

разпределят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както следва:  

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо 

разходи – 64 196,5 хил. лв., и усвоявания – 33 196,3 хил. лв.; 

2. Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията – общо разходи – 12 218,5 хил. лв.; 

3. Министерството на енергетиката – общо разходи – 1 612,6 хил. лв.; 

4. Министерството на труда и социалната политика – общо разходи – 

570,0 хил. лв.; 

5. Министерството на финансите – общо разходи – 557,8 хил. лв.; 

6. Министерството на здравеопазването – общо разходи – 248,1 хил. лв.; 

7. Министерството на околната среда и водите – общо разходи – 260,0 хил. лв.; 

8. Министерството на икономиката – общо разходи – 150,8 хил. лв.; 
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9. Министерството на земеделието, храните и горите – общо разходи – 

48,1 хил. лв.; 

10. Министерството на образованието и науката – общо разходи – 24,0 хил. лв. 

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните 

промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в 

частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите. 

(3) Със сумите на начислените разходи по държавните инвестиционни заеми се 

променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по 

бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1. 

(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по 

държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 

2017 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 приоритетно разходват 

наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят 

разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми. 

(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в 

разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и 

държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, по 

ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет. 

Чл. 16. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 

пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от 

централния бюджет се предоставят 103 300 хил. лв., в т.ч.: 

1. за пътувания с железопътния транспорт – до 17 000 хил. лв.; 

2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен 

транспорт – до 37 800 хил. лв.; 

3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното 

и училищното образование – до 32 000 хил. лв.; 

4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при 

изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за 

Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ – до 

16 500 хил. лв. 

(2) Средствата по ал. 1, т. 2-4 се предоставят по бюджетите на общините като 

трансфер за други целеви разходи. 

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в 

срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ 

разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи. 

(4) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от 

обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя по общини 

утвърдените средства по ал. 1, т. 3. 

(5) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от 

обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределят по общини 

утвърдените средства по ал. 1, т. 4. 

(6) Разпределенията на средствата по ал. 2 – 4 по общини се представят в 

Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на 

постановлението в „Държавен вестник“. 
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(7) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, 

предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за 

автомобилните превози. 

(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 или 2 и при наличие на свободни 

средства по отчет към 30 септември 2018 г. министърът на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите 

може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 

и 2. 

(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се 

осигури чрез компенсирани промени по функция „Образование“ при условията и по 

реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за 

автомобилните превози. 

Чл. 17. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен 

вестник“ разпределя по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към 

чл. 51, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в 

наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните 

превози. 

(3) Средствата по раздел II, т. 1 и 2 от приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. се предоставят по 

бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи. 

Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 434 874 лв. по 

бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани 

от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти 

за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), 

разпределени съгласно приложение № 6. 

(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа: 

1. авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, 

в срок до един месец от влизането в сила на постановлението; 

2. окончателно – в срок до 14 декември 2018 г., на базата на действително 

извършените разходи. 

(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в 

Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на 

финансите. 

(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху 

изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два 

пъти седмично в планинските и малките селища и предоставянето и разходването на 

средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки. 

(5) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи в 

централния бюджет за 2018 г. и се предоставят по бюджетите на общините като 

трансфер за други целеви разходи. 

(6) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния 

бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния 

бюджет за 2018 г. 
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Чл. 19. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции 

и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства 

се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното 

тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до 7 декември 2018 г. 

(2) В срок до 14 декември 2018 г., министърът на финансите извършва 

необходимата промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на 

общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за 

общия размер на възстановените средства. 

Чл. 20. (1) Средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, 

„Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на лицата, на които е извършена 

социална оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., и след 

приключване на финансирането по програмата, се предоставят на общините чрез 

Агенцията за социално подпомагане. 

(2) В рамките на осигуреното финансиране общините могат да включват нови 

потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината и след 

извършване на индивидуална оценка на потребностите. 

(3) Средствата по ал. 1 са в рамките на предвидените разходи по бюджетна 

програма „Интеграция на хората с увреждания“ към Политика в областта на хората с 

увреждания по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г.  

(4) Средствата се предоставят на общините след подписване на двустранно 

споразумение между Агенцията за социално подпомагане и съответната община, при 

запазване на досегашното финансиране по операция „Независим живот“ за посочените 

в ал. 1 социални услуги. 

(5) Общините представят на Агенцията за социално подпомагане до 15-то число 

ежемесечно отчет за превежданите от държавния бюджет средства за социалните 

услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. 

Чл. 21. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 124 хил. лв. за 

финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания. Средствата се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия 

за делегираните от държавата дейности за сметка на предвидените разходи в 

централния бюджет за 2018 г. 

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините след разкриване на услугата 

по предложение на министъра на труда и социалната политика. 

(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на 

финансите в срок не по-късно от 31 август 2018 г. да извърши промени по основните 

бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г. в рамките на 

средствата по ал. 1. 

(4) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния 

бюджет, включително по основните бюджетни взаимоотношения на общините с 

централния бюджет за 2018 г. 

Чл. 22. (1) За изплащане на действително извършени пътни разходи на 

правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 

735 хил. лв. по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи. 



ПРОЕКТ 

8 

 

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на 

месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 

14 декември 2018 г. 

(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят 

средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 

28 февруари 2018 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на 

правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на 

здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на 

разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1. 

Чл. 23. (1) За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от 

Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската 

експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с 

Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. 

и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г. и бр. 96 от 2016 г.), от централния бюджет 

се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като 

трансфер за други целеви разходи. 

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на 

месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 

14 декември 2018 г. 

Чл. 24. (1) За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на 

доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер 

до 335 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от 

държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по 

реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията 

на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета 

с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; 

изм., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 93 от 2017 г.). 

(2) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния 

бюджет, включително по основните бюджетни взаимоотношения на общините с 

централния бюджет за 2018 г. 

Чл. 25. Предвидените в централния бюджет средства за археологически 

разкопки на Комплекс „Перперикон – Кърджали“ в размер до 250 хил. лв. се 

предоставят по бюджета на община Кърджали като трансфер за други целеви разходи. 

Чл. 26. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни 

инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за 

броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори 

по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по 

стандарти. 

(2) Министерството на здравеопазването в срок до 28 февруари 2018 г. изготвя 

информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на 

децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2018 г. 

(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по 

ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2018 г. да извърши 

компенсирани промени по основните бюджетни взаимоотношения на общините с 

централния бюджет за 2018 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в 

детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на 

които се разпределят средствата по стандарти. 
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(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на 

образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по 

ал. 3 министърът на финансите извършва промени по основните бюджетни 

взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г. във връзка с настъпили 

промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните 

кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2017 – 2018 г., 

които се финансират по стандарти. 

(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в 

края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни 

и на здравните медиатори. 

Чл. 27. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 

декември 2017 г. в задграничните представителства на Република България могат да се 

ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на 

бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г., а в Центъра на 

промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на 

утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на 

Министерството на икономиката за 2018 г. 

(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с 

бюджет – задграничните представителства на Република България, могат да се 

използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните 

работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2018 г. 

Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 3 000 хил. лв. по 

бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и 

на разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и 

управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на 

сделката, които са за сметка на продавача. 

(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по 

приходите и разходите, в т.ч. и по области на политики и бюджетни програми, по 

бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически 

реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в 

чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като уведомява министъра 

на финансите. 

(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

Чл. 29. Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по 

бюджета на Министерството на икономиката в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението 

на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния 

отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, 

рудодобива и уранодобива. 

Чл. 30. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2018 г. се разходват при спазване на приложимите 

правила за държавните помощи въз основа на акт на Министерския съвет по 

предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет. 

(2) Определя лимит в размер 15 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на 

превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо 



ПРОЕКТ 

10 

 

финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или 

осигурените средства от други източници. 

(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и 

ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците 

от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с 

бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на 

обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния 

бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия. 

(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са 

приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по 

отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните 

работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на 

завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и 

наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се 

включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми 

се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени 

трансфери. 

(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на 

постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по 

централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. 

Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят 

по общини. 

(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на 

ал. 1. 

(7) Наличните към 31 декември 2018 г. по сметки на общините неусвоени 

средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2019 г. за обектите, за 

които са предоставени. 

(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат 

системата на делегираните бюджети. 

Чл. 31. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на 

разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните 

формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на 

централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на 

разходите на централния бюджет. 

Чл. 32. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 

2018 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от 

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с 

Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; 

изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 

2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 

2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 2 от 2017 г.).  

Чл. 33. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската 

народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, 

които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на 



ПРОЕКТ 

11 

 

Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и 

политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на 

Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от 

централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета 

на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за 

съответната бюджетна година. 

(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от 

Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по 

ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет. 

Чл. 34. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в 

сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си 

представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация 

за разходите по бюджетни програми. 

(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на 

отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите. 

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на 

интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на 

финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация. 

Чл. 35. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се 

определят, както следва: 

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши 

училища и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на 

управление; 

2. на областните администрации – от министър-председателя или от главния 

секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване; 

3. на общините – от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията 

по чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

Чл. 36. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на 

работниците и служителите за пътуване, както следва: 

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на 

трудовата им дейност; 

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в 

различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за 

съответната длъжност. 

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, 

определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, 

финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на 

длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1. 

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се 

считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на 

документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти). 

Чл. 37. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала 

в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни 

вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка. 
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(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за 

основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито 

правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за 

Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от 

Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а се разходват през годината на базата на 

начислените средства за основни заплати. 

(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се 

извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 

включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната 

организация. 

(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на 

общото събрание на работниците и служителите. 

(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се 

уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за 

Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална 

сигурност“, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция 

„Разузнаване“, се определя със заповед на съответния министър (ръководител). 

Чл. 38. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на 

образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, 

министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и 

министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни 

взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г. в резултат на настъпили 

промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от 

промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, 

социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни 

дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2018 г. средства. 

Чл. 39. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на 

училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на предучилищното и 

училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и 

целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. 

За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез 

залагането на месечни лимити за плащания. 

(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от 

държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално 

осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, 

икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок 

до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. 

Чл. 40. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на 

трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в 

чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси. 

(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват 

при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за 

всички професионални направления. 
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(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се 

предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето 

образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, 

се отразяват по отделен елемент – „Други трансфери“. 

Чл. 41. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите 

разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за 

подкрепа на личностното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се 

придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник: 

1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали 

в преходен остатък; 

2. собствени приходи; 

3. субсидия – по формула. 

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на 

училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора. 

(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени 

приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили 

за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, 

за детската градина или за центъра за подкрепа на личностното развитие. 

Чл. 42. Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното 

образование могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в 

рамките на средствата по делегираните бюджети. 

Чл. 43. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2018 г. места в детските 

ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални 

услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от приходите на 

общината. 

(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез 

компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните 

министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2018 г. средства. 

(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по 

стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата 

са разкрити не по-късно от 30 юни 2018 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 

2018 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за 

социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата 

бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез 

компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните 

министри. 

Чл. 44. (1) Неусвоените средства от допълнително предоставени през 2016 г. и 

през 2017 г. целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите 

на общините, се разходват за същата цел през 2018 г., като при остатък той се 

възстановява в централния бюджет в срок до един месец от приключването на 

разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2018 г. 

(2) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2017 г. и 

предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на 

Закона за автомобилните превози, се възстановяват в срок до 31 януари 2018 г. по 

сметка на централния бюджет. 
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(3) Неусвоените до 31 декември 2018 г. трансфери за други целеви разходи, 

предоставени по бюджетите на общините за 2018 г. за аванс за покриване на част от 

транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г., 

се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2019 г. 

Чл. 45. Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства от постъпилите по 

бюджетите на общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за 

публичните финанси могат да се разходват за същите цели, както и за капиталови 

разходи през следващите бюджетни години в рамките на съответната функция, ако това 

не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени. 

Чл. 46. Неусвоените средства от трансформирана по реда на чл. 89 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2017 г. целева субсидия за капиталови 

разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и на улична мрежа, се разходват за същата цел през 2018 г. съгласно приетите 

решения на общинските съвети. 

Чл. 47. (1) Трансферът за зимно поддържане на общинските пътища по чл. 52 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. се предоставя за 

подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, 

регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на 

пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството 

(обн.,ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.). 

(2) Неусвоените средства от постъпилите по бюджетите на общините трансфери 

за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2017 г. се разходват 

за същата цел през следващите бюджетни години, както и за разплащане на просрочени 

задължения за дейности по зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани 

с наредбата по ал. 1. 

Чл. 48. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. общините не могат да 

финансират разходи за общинската администрация за леки автомобили, включително за 

плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и стопански 

инвентар. 

Чл. 49. (1) Общините представят на Фонд „Социална закрила“ в края на всеки 

месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, 

информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от 

Закона за социално подпомагане. 

(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа. 

Чл. 50. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет 

средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални 

помощи в натура. 

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, 

вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура. 

Чл. 51. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на 

болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, 

за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, 

определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за тази дейност, и при 

спазване на приложимите правила за държавните помощи. 
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Чл. 52. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и 

общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности: 

1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи 

и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии 

и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със 

„синдром на късото черво“; 

2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти 

с активна туберкулоза; 

3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с 

неспецифични белодробни заболявания; 

4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно 

лечение на пациенти със СПИН; 

5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания 

за предотвратяване на епидемиологичен риск; 

6. поддържане на медицински регистри; 

7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок 

медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; 

8. терапевтична афереза; 

9. бъбречнозаместителна терапия; 

10. осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на 

мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса. 

(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински 

лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично 

здраве за следните дейности: 

1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и 

поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми; 

2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК. 

(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира: 

1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска 

помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които 

пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение; 

2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за оказване на 

консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи 

в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 

от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и 

доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.). 

(4) Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни 

заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за 

осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 

(5) Субсидирането по ал. 1 – 4 се извършва по критерии и по ред, определени с 

методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в 

рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на 
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здравеопазването за 2018 г. и при спазване на приложимите правила за държавните 

помощи. 

(6) С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на 

лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и 

военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение. 

Чл. 53. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от 

Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на 

здравеопазването. 

Чл. 54. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани 

от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2017 г., получават 

изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2018 г. за дейностите, изпълнени 

по договорите до края на 2017 г. 

(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се 

финансират по досегашния ред. 

Чл. 55. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени 

продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника 

и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от 

Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от 

бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните 

доставки. 

(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за 

капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на 

лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в 

капитала. 

Чл. 56. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването 

средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се 

предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни 

разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни 

заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 

2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 

от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.). 

Чл. 57. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на 

обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват 

чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от 

обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване. 

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната 

власт. 

Чл. 58. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, произтичащи от 

освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление 

на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси. 

(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и 

военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените 

номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение 

на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси“, като за сметка на отчетеното намаление на разходите 
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за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите 

за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и 

капиталови разходи. 

Чл. 59. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените 

дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния 

бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на 

Националната агенция за приходите. 

(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно 

участие в капитала изпращат на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и 

осигурители“ на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните 

протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата 

на приемането им. 

Чл. 60. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна 

информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период. 

Чл. 61. (1) Средства и плащания на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД от 

предоставени от държавния бюджет субсидии и капиталови трансфери, както и от 

други постъпления може да се включват в системата на единна сметка и Системата за 

електронни бюджетни разплащания съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси 

по ред и в срокове, определени от министъра на финансите. 

(2) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата и 

операциите по ал. 1 се включват и се отчитат в консолидираната фискална програма 

като чужди средства. 

Чл. 62. (1) На Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и 

„Метрополитен“ – ЕАД може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в 

срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на приложимите 

правила за държавните помощи. 

(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна 

финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми 

се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането. 

(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез 

Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно 

финансиране на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и 

„Метрополитен“ – ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление 

на съответните програми суми за финансиране. 

Чл. 63. При нулева или отрицателна лихва по депозитите в Българската народна 

банка по чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси не се определя и не се 

превежда лихва за сметка на централния бюджет за средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, 

ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. 

Чл. 64. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд „Земеделие“ 

предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за 

извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на 

Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. за финансиране на разходите за ДДС на 

общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). 

(2) В случаите, когато Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на 

земеделието, храните и горите сключват договори с ползвателите на финансовата 

помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на 
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разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения 

към него. 

(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към 

авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на 

съответния проект. 

(4) След всяко одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ – за ползватели по 

ПРСР, и от Министерството на земеделието, храните и горите – за ползватели по 

ПМДР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се 

финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната 

процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово 

плащане. 

(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в 

размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане. 

(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 – получатели на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен 

заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след 

проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд 

„Земеделие“ на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по 

съответния проект. 

(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен 

фонд „Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и 

сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за 

финансово подпомагане разходи по ПРСР или ПМДР. 

(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на 

общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ПМДР недостигът може да 

бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално 

финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. 

Чл. 65. В случаите, когато по одобрени проекти ДДС е финансиран като разход 

от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, 

ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на 

данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи 

на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен 

кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок се дължи лихва за забава 

съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Чл. 66. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. за 

Работната програма за 2018 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на 

Република България за Европейския съюз за периода 2015 – 2020 г. се предоставят по 

бюджетите на съответните бюджетни организации по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет. 

Чл. 67. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от 

Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, 

приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 

2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините като трансфер за 

други целеви разходи в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а 

за четвъртото тримесечие – не по-късно от 14 декември 2018 г. 

(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се 

отчитат в намаление на разходите на общината. 
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(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата 

на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на 

присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2017 г. средства по бюджетите 

на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като 

преходен остатък и се използват през 2018 г. за същата цел. 

Чл. 68. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, 

ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 

г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на 

„ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във 

връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането 

от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване 

на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни 

(тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция. 

Чл. 69. (1) Министерството на финансите да прехвърли на Министерството на 

енергетиката вземането на държавата в размер на 281 081,27 лв. към 31 декември 

2017 г. срещу „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ” ЕАД - 

София, представляващо остатъчен размер на начислени лихви върху вземане на 

държавата срещу дружеството, внесено като непарична вноска в неговия капитал, в 

изпълнение на Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 2015 г. 

(2) Министерството на енергетиката да предприеме действия по увеличаване на 

капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ” ЕАД – 

София, срещу увеличаване дела на едноличния собственик на капитала – държавата. 

Увеличението на капитала да се формира от непарична вноска, представляваща 

вземането на държавата по ал. 1. 

Чл. 70. С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи 

разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, 

финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, 

финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по 

оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и 

изпълнение, приложими за тези програми. 

Чл. 71. Бюджетните организации своевременно разплащат от бюджетите си, 

възникналите задължения към общините по Закона за местните данъци и такси. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. В Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на 

подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни 

разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, 

бр. 92 от 2016 г.) в чл. 4 думите „за плащанията в СЕБРА“ се заменят с „за плащанията 

от бюджета си, извършени чрез СЕБРА“ и се поставя запетая. 

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г. 
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Приложение № 2 

към чл. 2 

Предназначение на субсидиите по чл. 51, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2018 г. за национално представителните организации на хора с 

увреждания и за организации за хора с увреждания 

№ П О К А З А Т Е Л И  
Сума 

(лева) 

1 Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617 000 

а) за финансиране на неикономическите дейности на Сдружение „Съюз на 

инвалидите в България“ при осъществяване на социални контакти, извършване 

на социални услуги с непазарен характер и оказване на социална помощ в 

освободените от държавата и общините ниши, за оказване на нови помощи на 

физически лица и извършване на свързаните с тях дейности, популяризиране 

на социалните проекти, реализирани от държавните и общинските органи, 

както и от неправителствения сектор, разходи по финансово-счетоводното 

обслужване на структурите на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“, 

антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги и дейности с 

неикономически характер и др. 

196 400 

б) за подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, 

организационни, административно-правни, транспортни и други услуги на 

физическите лица, членове на съюза, в т.ч.електронизация на връзките между 

структурите на съюза, обучение и повишаване на квалификацията, 

преквалификация на физическите лица, членове на съюза, които не са в полза 

на конкретно предприятие, адаптация към конкретна работна и битова среда, 

увеличение на административния капацитет на кадрите и структурите на 

организацията и други видове неикономически дейности. 
138 280 

в) за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социално 

значими проекти, разкриване на нови работни места, профилактика и 

преодоляване на последствията от социалния страх у хората с увреждания, 

масови дейности и отбелязване на годишнини, за подпомагане на спортни, 

културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи 

равнопоставеността и потребителските нужди на хората със специфични 

потребности, въздействие върху обществото за толерантност към различията и 

др. 142 500 

г) за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и 

интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности, 

членство и дейности в национални и международни организации, за 

международни прояви, контакти и социални издания, които не се 

разпространяват на пазарен принцип, транспортни, пътни разходи, нови 

услуги, усвояване на добри практики и др. 139 820 

2 Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246 000 

а) за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и 

военнопострадалите. 222 000 

б) за подпомагане дейностите на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и 

военнопострадалите“. 
15 000 

в) издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, 

рекламни брошури, нормативни документи, които не се разпространяват или 

излагат на пазарен принцип, както и на музейни сбирки. 
9 000 

3 Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628 000 
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№ П О К А З А Т Е Л И  
Сума 

(лева) 

а) за подпомагане дейността на Сдружение „Съюз на слепите в България“, 

свързана със защита правата на хората със зрителни увреждания, в т.ч за 

подобряване на административния капацитет на кадрите, за развитие на 

социалния контакт, за популяризиране дейността на организацията. 
134 000 

б) за подпомагане обучението и повишаване квалификацията на младежи, 

обучаващи се във висши учебни заведения, за подпомагане  на трудовата 

реализация на интелектуалци, за помощно-технически средства, за социално 

подпомагане на членове и за консумативи на изброените. 
148 600 

в) за информационни услуги, за запис на говорещи книги и списания, за 

издателска и брайлова дейност, за поддържане на информационни сайтове, за 

административно обслужване и за консумативи на изброените дейности. 
65 400 

г) за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, в т.ч за 

художествено творчество, култура, спорт, международна дейност, транспортни 

разходи, организационни дейности, за административно обслужване и за 

консумативи на гореизброените дейности. 280 000 

4 Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185 000 

а) за изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот 

на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. 
30 125 

б) за подпомагане дейността на родителските организации на Сдружение 

"Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за предоставяне 

на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. 
60 525 

в) за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на 

членските организации на Сдружение "Българска асоциация за лица с 

интелектуални затруднения". 36 725 

г) за подготовка и непазарно разпространение на информация и информационни 

материали / организиране и провеждане на информационни кампании. 
25 525 

д) за други неикономически дейности и координация. 32 100 

5 Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните 

кооперации“ 
416 000 

а) за трудова рехабилитация – доплащане за загубена работоспособност на член-

кооператорите съгласно протоколно решение на ТЕЛК. 
106 000 

б) за ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация на кадрите от 

трудово-производителните кооперации на инвалиди (ТПКИ), членове на 

съюза. 50 000 

в) за социална рехабилитация на членове на съюза – провеждане на медицинска и 

социална рехабилитация по групи заболявания на хората с увреждания от 

ТПКИ. 160 000 

г) за общи рехабилитационни нужди; участие на ТПКИ в изложението в рамките 

на Европейския форум на специализирани предприятия и кооперации на хора с 

увреждания; изучаване добрите практики и опит на сродни структури от 

страната и чужбина, разширяване на информационните системи. 
100 000 

6 Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98 000 
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№ П О К А З А Т Е Л И  
Сума 

(лева) 

а) за рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на деца и 

младежи с увреден слух, извън класни дейности и курсове, психологическа 

помощ на деца и младежи с увреден слух и техните семейства, съдействие от 

жестомимичен преводач и/или сурдопедагог при комуникация с образователни 

институции, държавна администрация и работодатели. 

36 600 

б) за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за 

кохлеарни имплантни системи. 
11 000 

в) за интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза на 

членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции, международна 

дейност. 18 000 

г) за дейности в национални и международни организации, печатни издания с 

непазарно разпространение, информационна дейност, поддръжка на 

центровете за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и 

техните семейства, подпомагане, организиране и координиране дейността на 

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух". 

32 400 

7 Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324 000 

а) за подпомагане и дофинансиране на дейността на клубовете за комуникация и 

социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, 

дейността на видеоцентъра за субтитри, дейността на Центъра за развитие и  

утвърждаване на жестови език, републикански мероприятия, международна 

дейност, семинари и специализирани издания, разпространявани непазарно. 

289 400 

б) за социално подпомагане на членовете на Сдружение „Съюз на глухите в 

България“. 34 600 

8 Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353 000 

а) за програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет”. 180 000 

б) за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти, технически средства  

за контрол на кръвна захар, консумативи и др. 
30 000 

в) за изграждане и поддържане на информационно-консултативни центрове в 

София и страната, за информационна дейност, обучителни семинари, спортни 

прояви и застъпнически програми и координация с всички центрове в страната 

и др. 67 000 

г) за Програмата за млади хора „Живей активно с Диабет“. 10 000 

д) за поддръжка и подпомагане на дейността на Националният клуб „Диабет”, 

включително възнаграждение на технически сътрудник, членство в МДФ 

(IDF), участие в международни програми и организации. 
66 000 

9 Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80 000 

а) за допълнителна преподавателска помощ - подкрепа по различни предмети в 

училище за усвояване на Брайловата символика и релефни изображения, което 

е предпоставка за активно включване в учебния процес. Подкрепа на даровити 

деца, усвояване на умения за ориентиране и мобилност, подкрепа на  

семействата и всички други дейности, свързани с реалното приобщаване на 

децата в обществото и училище. Закупуване на учебни пособия, технически 

средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение и деца с 

множество увреждания.                                                                                                   
9 000 

б) за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение и множество 35 000 
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№ П О К А З А Т Е Л И  
Сума 

(лева) 

увреждания.   

в) за специална помощ за деца с нарушено зрение и деца с множество 

увреждания (терапии, рехабилитации, обгрижване, придружаване и 

лекарствени средства за деца с нарушено зрение и деца с множество 

увреждания).                                                                                 12 000 

г) за мероприятия за социална интеграция, социални контакти, семинари, 

конференции, спортни и културни мероприятия на деца с нарушено зрение и 

деца с множество увреждане и на техните родители и придружители. 
12 000 

д) за координация и управление дейността на Сдружение „Асоциация на 

родителите на деца с нарушено зрение“. Подпомагане на регионалните 

структури на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено 

зрение“, увеличаване на административния капацитет по места, консултантски 

и административно правни мероприятия, счетоводни услуги, участие в 

международни и родни организации, социално значими проекти, наеми в 

различни региони, участия в конференции и семинари в чужбина и страната, 

участие в информационни кампании, печатна дейност и всички други 

дейности, свързани с подобряване капацитета на Сдружение „Асоциация на 

родителите на деца с нарушено зрение“, които се разпространяват на 

непазарен принцип. 
12 000 

10 Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168 000 

а) за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални 

услуги на членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за 

осъществяване социални контакти и комуникации. 
25 500 

б) за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари на 

членовете, за транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-

глухи, транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията и 

транспортни разходи на териториалните организации. 
54 000 

в) за издаване и непазарно разпространение на списание „Звук и светлина“, 

информационен бюлетин и други специализирани издания. 
5 000 

г) за Национален център за рехабилитация на сляпо–глухи „Хелън Келър” - 

Пловдив. 66 200 

д) за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски 

внос в национални и международни организации. 
16 000 

е) за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за 

обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на 

сляпо-глухите.      1 300 

11 Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272 000 

а) за социална и трудова рехабилитация - създаване на условия за заетост, 

активност, развитие на социални и трудови умения на хората с увреждания от 

системата на Национално сдружение на работодателите на хората с 

увреждания. 84 800 

б)   за повишаване капацитета на специализираните предприятия - разработване 

на политики за развитие на дейността, обмяна на опит и повишаване на 

социалния капитал  в системата на Национално сдружение на работодателите 

на хората с увреждания. 12 400 

в) за информационно-консултантски, социални и организационни дейности, 

квалификация и преквалификация на кадри от системата на Национално 

сдружение на работодателите на хората с увреждания. 
174 800 
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(лева) 

12 Сдружение „Център за психологически изследвания“ 220 000 

а) за частично финансиране по реализиране на социално значими проекти и 

програми за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране на 

действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги. 

Провеждане на антидискриминационни програми, програми за религиозна 

търпимост и права, социална помощ, достъпен и адаптиран транспорт за хора с 

увреждания, спортна, художествено-творческа и социална дейност, както и 

дейности с рехабилитационен ефект. Частично финансиране на разкриване на 

нови работни места, частично дофинансиране на разходи за трудова заетост на 

и за хора с увреждания, социално и здравно осигуряване на асистенти, 

координатори, вътрешни и външни експерти. Допълване на средствата, 

предназначени за интеграция чрез социални контакти, организационни 

дейности, дейности в национални и международни организации, за 

международна дейност, контакти и обменни инициативи в сферата на хората с 

увреждания. Ремонт на ресурсните и консултантските центрове, Културен 

център на хора с увреждания и Национален ресурсен център на хора с 

увреждания. 120 800 

б)  за частично финансиране на издръжката на дейността /включително социални 

услуги и социални събития/ на структурите на Център за психологически 

изследвания - на централно звено и регионални структури в страната, 

издръжката и поддръжката на ресурсните и консултантските центрове, 

Културен център на хора с увреждания и Национален ресурсен център на хора 

с увреждания, реализиране на международни обменни програми, поддържане 

на административен капацитет на организацията. Разходи за поддържане на 

регионален сграден фонд, включително разходи за местни данъци и такси.  
41 200 

в) за частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни 

програми за хора с увреждания, вкл. аудио и телевизионни спотове, клипове, 

филми и събития, изработка на медиен клипинг, издаване на промоционни 

видео материали, клипове и филми за хора с увреждания, прожекции, 

международни инициативи, интерактивни обучения и мотивационно-

образователни модули и обучения, информационни кампании и застъпнически 

кампании.  
33 000 

г) за частично финансиране на издателска и информационна дейност, 

международни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на нормативни 

документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, 

подпомагащи дейността на организацията.  25 000 

13 Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52 000 

а) за частично финансиране на дейността на дневни центрове в страната. 8 000 

б) за координиране и подпомагане на дейността. 22 000 

в) за печатна дейност на продукти, разпространявани непазарно, и преводи, 

свързани с дейността. 
2 500 

г) за организиране и участие в семинари. 9 300 

д) за работа на групи по интереси. 1 000 

е) за социална и интеграционна дейност. 9 200 

14 Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46 000 



ПРОЕКТ 

6 

 

№ П О К А З А Т Е Л И  
Сума 

(лева) 

а) за частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението, 

централния офис и общественоинформационния център, мобилния център и 

структурите в страната, в т.ч. транспортни и режийни разходи за 

осъществяване посещения и консултации на членовете в страната, режийни за 

поддържане на офиса, телефони, счетоводна и юридическа помощ, 

дофинансиране на разходите за възнаграждения във връзка с дейността, 

вътрешни и външни експерти и др. за неикономически дейности, свързани с 

изпълнение целите на организацията. 
23 000 

б) за изпълнение на спортни, туристически, културни и други дейности, свързани 

с включването на малките хора в общността. Частично финансиране на 

обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и 

конференции в областта на малките хора. 
15 000 

в) за частично финансиране на издателска и информационна дейност, флайъри, 

печатни материали, подпомагащи дейността, международни дейности. 
4 000 

г) за социално и здравно подпомагане на членовете, т.ч. разходи за транспорт, 

храни, лекарства, медицински и помощни средства. 
4 000 

15 Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52 000 

а) за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии, спортни, културни и 

туристически мероприятия и всички други дейности и услуги, свързани с 

включването на децата и лицата с епилепсия в обществото. 
5 000 

б) за организиране на обучителни семинари, прегледи и консултации от водещи 

специалисти в страната. Участия на конгреси в чужбина и обмяна на опит, 

дейности свързани с международни организации, международна дейност, 

транспортни и други разходи. Изследователска дейност. 
7 000 

в) за координиране и подпомагане дейността на Сдружение „Асоциация на 

родители на деца с епилепсия“, реализация на социално значими проекти, 

разкриване на нови работни места в бюрата за информационни, консултантски, 

организационни и административно-правни дейности и услуги. Увеличаване 

на административния капацитет на кадрите; центрове за деца и лица с 

епилепсия, за социална рехабилитация и интеграция в различни региони на 

страната и структурите по места; подкрепа на регионални и национални 

кампании; печатна дейност на продукти, разпространявани по непазарен 

начин; създаване на партньорство с организации в чужбина. 
33 000 

г) за социална дейност - психологична, логопедична, терапевтична и др. помощ 

за деца и лица с епилепсия и техните семейства. Оценка на потребностите и 

предоставяне на услуги. Супервизия. Обучение на екипи. Разширяване на 

мрежата от професионалисти в страната и обучението им за работа с фокус 

групата в регионалните структури. Усвояване на добри практики и обмяна на 

опит и други. 7 000 

16 Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206 000 

а) за организиране и провеждане на дейностите по основна, медицинска и 

предпрофесионална рехабилитация, обучение и консултиране (обучение, 

управление и координиране, издръжка на курсистите от интерната, материали 

и консумативи); за допълване реализацията на различни проекти; за 

подобряване на професионалния капацитет на кадрите; за развитие на 

социалния диалог с общински и държавни структури и всички заинтересовани 

институции и организации. 
183 000 
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Сума 

(лева) 

б) за обучителни семинари с Центровете за социална рехабилитация и 

интеграция, работещи със слепи и слабовиждащи потребители, експерти в 

областта на рехабилитацията и професионалното обучение на зрително 

затруднени лица, ресурсните центрове, заинтересуваните организации и 

институции, регионалните структури и доброволци; за подпомагане на 

дейността на регионалните структури; за участие в национални и 

международни семинари и прояви в областта на рехабилитацията и 

професионалното обучение на хора с увреждания, включително такси и 

членски внос.     6 000 

в) за подпомагане издаването и непазарното разпространение на специална 

литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, 

дидактични материали и абонамент на специализирани издания.          
2 000 

г) за ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други 

средства за обучение на зрително затруднени лица.   
15 000 

17 Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45 000 

а) за частично финансиране за подпомагане на процеса на интеграция чрез спорт 

на хората с увреждания в Република България. 
19 000 

б) за дофинансиране на дейността за подпомагане на личната мобилност с най-

голяма възможна степен на независимост на хората с увреждания. 
14 000 

в) за дофинансиране на дейността за подпомагане на участието в културния 

живот, почивка, свободно време и спорт на хората с увреждания в Република 

България в съответствие на член 30 от Конвенцията за правата на хората с 

увреждания. 12 000 

18 Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200 000 

а) Национален информационен център 40 000 

б) Национален център за социални услуги и развитие 100 000 

в) Национален център за корпоративна социална отговорност и заетост 60 000 

19 Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в 

България“ 
99 000 

а) за трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия на 

труд. 42 500 

б) за подпомагане на структурните звена, както и консумативи за тях. 500 

в) за оказване на материална и техническа помощ на интегрирани ученици член-

кооператори и младежи, които продължават обучението си след средното 

образование. 14 000 

г) за социално подпомагане на член-кооператори, които поради материални, 

възрастови, здравни, семейни и други причини не могат да задоволят своите 

основни жизнени потребности. 
2 000 

д) за организация на курсове за обучение съобразно нуждите както на член-

кооператори, така и на ръководния и изпълнителен апарат. 
25 000 

е) за международна и организационна дейност. 15 000 

20 Национална асоциация на хората с придобити увреждания 52 000 
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а) за частично финансиране на разходи за дейности, свързани с трудовата 

реализация на хората с увреждания: Провеждане на кампании сред обществото 

и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания; 

Провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места 

с цел информирането и мотивирането им за наемането на хора с увреждания; 

Провеждане на работни срещи сред целевата група в трудоспособна възраст с 

цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова 

реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и кандидатстване 

за нова работа; Участие в работата на органите на централната и местна власт 

в процеса по изработване и прилагане на националната политика спрямо 

хората с увреждания. 14 000 

б) за дофинансиране на дейности, целящи интеграцията на хората с увреждания и 

преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на културата, спорта, 

изкуството и туризма: Организиране на спортни и културни мероприятия; 

Създаване на групи по интереси на регионално ниво; Организиране на 

културни туристически походи с образователна цел; Организирани посещения 

на културно-масови прояви, състезания и други. Провеждане на Великденска и 

Коледна национални дарителски кампании за събиране на хранителни и 

нехранителни продукти, перилни, почистващи, хигиенни препарати и 

консумативи за хора с увреждания от цялата страна; Разкриване на нови 

социални услуги; Информационно издателска дейност: Разработване на 

печатни, аудио и видео информационни материали. 

21 000 

в) за дофинансиране на разходи за: Осъществяване на сътрудничество с 

регионални, национални и международни организации от неправителствения 

сектор, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания; Обучения и 

семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите 

и активистите на организацията; Сформиране и обучение на доброволчески 

структури и групи за приемственост по места. 10 000 

г) за частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; Текущи  

разходи за заплати (трудови възнаграждения), осигурителни вноски и данъци, 

разходи за консумативи (канцеларски и др. подобни), разходи за 

командировки, разходи за външни/режийни услуги (телефонни, пощенски и 

др., битови такси и др. подобни) на административния персонал. 7 000 
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Приложение № 3 

към чл. 3 

Предназначение на субсидиите по чл. 51, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2018 г. за юридическите лица с нестопанска цел 

№ П О К А З А Т Е Л И  

Сума 

(лева) 

1. Български Червен кръст (БЧК) 

Мениджмънт на бедствия – повишаване капацитета на организацията и 

поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, 

аварии и катастрофи. Дейности по подготовка на щатния апарат и екипи от 

доброволци за работа при кризи и в бедствени ситуации. Дейности по 

отбранително-мобилизационна подготовка. Възстановяване и натрупване на 

нови количества резерв от имущество за подпомагане на населението при 

бедствия, аварии и кризи. Подобряване условията за съхранение на 

имуществото в Централната складова база и междурегионалните складове на 

БЧК. Активиране на механизмите за подпомагане на МФЧК/ЧП. 

Планинска спасителна дейност – предотвратяване и оказване на помощ при 

нещастни случаи в планините. Безплатно обучение на спасителите в умения 

за оказване на долекарска помощ, ски техника и алпинизъм, ориентиране и 

топография, работа със специализирана техника и спасителни съоръжения, 

радиотехника, спасителни кучета и т.н. Осигуряване на надеждна работна 

екипировка на спасителите, материали и резервни части за извършване на 

дейността. 

Водноспасителна дейност – безвъзмездно участие във водноспасителната 

дейност в страната. Безплатно обучение на водни спасители и 

специализирани кадри за водноспасителната дейност. Осигуряване на 

водноспасителна дейност при природни бедствия. Повишаване знанията и 

уменията на гражданите за предпазване от удавяне и начините на оказване на 

помощ при водни инциденти, повишаване плувната култура на населението. 

Оказване на методическа помощ и ръководство при създаването и 

функционирането на водноспасителни станции и постове край водните 

площи. 

Социална и здравна дейност – провеждане на социалнопомощна дейност; 

набиране и разпределение на хуманитарни помощи; предоставяне на 

социални услуги с неикономически характер и психо-социална подкрепа; 

стимулиране на активния живот на възрастните хора; повишаване на 

здравната култура на населението; ограничаване и предотвратяване на 

социално значими заболявания чрез превенция; безплатно обучение на 

населението за оказване на първа помощ; подпомагане, популяризиране и 

утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; превенция на травматизма – 

пътнотранспортен, трудов, битов, детски и др. 

Младежка дейност – обучение на деца и младежи за оказване на първа 

долекарска помощ, психо-социална подкрепа и реакция при бедствия и 

кризи; подготовка на младежки аварийни екипи; извършване на 

здравнопросветни дейности сред деца и млади хора и насърчаване на 

здравословния начин на живот; разпространение на хуманитарните принципи 

и ценности; социалнопомощна дейност и работа с деца и младежи от уязвими 

групи, подкрепа на деинституционализацията на деца и младежи; подготовка 

на екипи за оказване на психо-социална подкрепа.  

Дейности за подпомагане на уязвими мигранти и лица, търсещи и/или 

4 000 000 
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№ П О К А З А Т Е Л И  
Сума 

(лева) 

получили международна закрила. 

Международна дейност – пропагандиране целите и задачите на 

международното Червенокръстко движение и на БЧК, съдействие за 

изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното 

хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени в резултат на 

войни, въоръжени конфликти и природни бедствия. Участие в международни 

проекти за въвеждане на иновативни практики в червенокръстките дейности. 

Организационна дейност – повишаване капацитета на организацията чрез 

мобилизиране на човешки ресурс, подготовка и квалификация на кадрите за 

осъществяване на червенокръстките дейности и за постигане целите на 

организацията. 

2. Съюз на ветераните от войните в България (СВВБ) 

За социална и здравна дейност – главно за подпомагане на социално слаби 

ветерани, подпомагане лечението на ветерани с тежки и скъпо струващи 

манипулации и операции и други. 

За родолюбива дейност – подпомагане ремонта и строителството на 

паметници на загиналите във Втората световна война, честване на бележити 

дати от българската история, подпомагане на ветерани за написването на 

книги и непазарното им разпространение, посещения, поклонение и 

поставяне на паметни знаци на места, свързани с победите на Българската 

армия и други. 

За управленска дейност – за провеждане на конгрес на СВВБ, пленуми, 

регионални срещи за обмяна на опит, заседания на Изпълнителното бюро, 

служебни командировки, разходи за телефони, абонамент за интернет, 

поддържане сайт на съюза, възнаграждения на служители, абонамент за в. 

„Българско войнство“, в. „Земя“, списание „Военен глас“ и други. 

262 000 

3. Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ) 

За родолюбива дейност и подпомагане финансирането на чествания на 

бележити дати от българската история и историята на тракийското движение 

в България, за съхраняване и изграждане на паметници и паметни плочи, 

възстановяване на църкви по места, възраждащи българщината; за 

организиране на научни конференции и други културно-просветни и 

художественотворчески дейности, организирани от СТДБ, самостоятелно и с 

други организации. 

За финансиране на тематични издания и уебсайта на СТДБ, разпространявани 

непазарно и поддържани с информационна цел; за попълване и поддържане 

на библиотечния фонд. За подготовка и отпечатване, по степен на готовност, 

на тематични издания – самостоятелно и съвместно с Тракийския научен 

институт и др., в т.ч. и Енциклопедия „Тракия“ – безплатно издание и 

безплатно разпространение. 

За международна дейност и взаимодействие със структурите на Европейския 

съюз и сродни структури на българските общности в чужбина, за 

популяризиране на проблематиката на тракийската организация и защитата 

на моралните и материалните интереси на тракийците у нас и в чужбина. 

За подпомагане на управленската дейност на съюза, в т.ч. частично 

финансиране и издръжка на неикономическата дейност на сдружението в 

централния офис и експлоатационното му състояние, транспортни и режийни 

100 000 
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Сума 

(лева) 

разходи, за поддържане на счетоводна и юридическа помощ, свързана с 

целите на организацията. 

4. Съюз на народните читалища (СНЧ) 

За подпомагане развитието на народните читалища; разработване модели за 

повишаване капацитета на отделното читалище и неговите служители;  

издръжка на дейността; тематични семинари, национални и регионални 

конференции; международната дейност и членството на СНЧ в европейски и 

международни организации; създаване на работещи модели на читалищен 

мениджмънт; издателска дейност на юбилейни издания, дипляни и брошури 

по различни поводи, разпространявани безплатно; честване на читалищни 

годишнини и юбилеи на видни читалищни дейци; участия в обществени 

съвети по култура и формирането на устойчиви правила за работа на 

читалищата в малките населени места; за активно включване в национални и 

регионални културни изяви, като изложби, кръгли маси, сборници с 

материали и други. 

86 000 

 

5. Национален дарителски фонд „13 века България“ 

За издръжка на неикономическата дейност и имотите на фонда, в т.ч. 

паметници на културата с национално значение; за разходи по изпълнение на 

волята на дарителите; за издателска дейност на продукти, разпространявани 

непазарно; за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта 

на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването, 

опазването на културното наследство, и други социални дейности; за 

финансиране и съфинансиране на проекти; за ремонти на имоти на фонда, за 

подпомагане на националната програма за съхранение и развитие на 

българския език и литература. 

226 000 

6. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство 

в Югоизточна Европа 

За дейности по координиране на съвместна изследователска работа по 

проекти, свързани с нематериалното културно наследство в региона, на 

архивирането на нематериалното културно наследство в региона, на процеса 

на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението и 

популяризирането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно 

наследство, съставена в Париж на 3 ноември 2003 година, ратифицирана със 

закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) и обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 61 от 

2006 г., в страните от Югоизточна Европа. 

412 000 

7. Македонски научен институт 

За научноизследователска дейност, свързана с историята, етнографията, 

фолклора, географията, диалектите, културата и икономиката на историко-

географската област Македония; за закупуване, систематизиране, 

възстановяване и съхраняване на книги и материали за историческата съдба 

на българското население в Македония; за организиране и участие в научни 

форуми и лектории; за издаване, представяне и непазарно разпространяване, 

включително по електронен път, на научни книги, сборници, 

научнопопулярна литература, периодика, календари и др., посветени на 

историята и съвременните обществено-политически процеси в Македония; за 

подготовка и непазарно представяне на експозиции, отразяващи миналото на 

македонските българи и борбите им за национално освобождение; за 

установяване и поддържане на връзки със сродни организации у нас и в 

100 000 
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чужбина, чрез размяна на литература, материали, информация и посещения 

на изследователи; за издръжка на дейността на Института и на 

стопанисваните от него сгради с нестопанско предназначение; за осигуряване 

на счетоводни и юридически услуги; за ремонти и наеми. 

8. Рилска Света обител – Рилски манастир 

За подпомагане дейността на комплекса и съхранение на прилежащите 

паметници на културата, обявени за архитектурни, художествени и 

исторически паметници от местно, национално и световно значение – 

Манастирски комплекс на Рилския манастир – реставрация и консервация на 

покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; манастирски 

обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско 

гробище, костница и сгради към него, гроба на Джеймс Баучер, комплекс 

„Гроба на св. Иван Рилски“, прилежащи постници, метоси, стражница, 

църкви и др., за подпомагане поддръжката в добро състояние чрез 

реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, 

постници, метоси и сгради – паметници на културата, и недвижими сгради 

(историческо наследство), за съхранение на църковно-исторически 

експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик, 

за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и 

литература в Риломанастирската библиотека и фондохранилища, за текущо 

поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: 

отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и 

снабдяване с предмети, предназначени за продажба). 

597 000 

9. Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“ 

За подпомагане дейността на манастирския комплекс, съхранение на 

прилежащи сгради, ремонт и поддръжка на централна манастирска жилищна 

сграда, реставрация и консервация на покривните покрития и отводнителните 

системи, корнизи и стрехи; поддръжка и ремонт на манастирски обслужващи 

сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище; за 

реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирски храмове, 

постници, метоси, скитове, сгради и недвижими имоти за съхранение на 

църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и 

вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на наследените 

духовни и културни ценности и литература в манастира, за текущо 

поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: 

отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и 

снабдяване с предмети предназначени за продажба). 

199 000 

10. Бачковски манастир „Успение Богородично“ 

Подпомагане дейността на манастирския комплекс, съхранение на 

прилежащите сгради, ремонт и поддръжка на централната манастирска 

жилищна сграда; реставрация и консервация на покривни покрития и 

отводнителни системи, корнизи и стрехи; поддръжка на манастирски 

обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско 

гробище; за реставриране, консервация, запазване, съхранение на 

манастирските храмове, постници, метоси и сгради, и недвижими сгради, за 

съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, 

външна и вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на 

наследените духовни и културни ценности и литература в манастира, за 

текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: 

199 000 
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отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и 

снабдяване с предмети, предназначени за продажба). За опазване на стари 

ценни икони и стенописи, за поддържане на постоянната експозиция в музея 

и библиотеката на Бачковската света обител. 

11. Български институт за стандартизация (БИС) 

За дейности по административно и техническо обслужване на техническите 

комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на 

стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и 

стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от 

национални, международни, европейски и чуждестранни национални 

стандарти (които не са обект на продажба) и специализирана библиотека, по 

осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на 

съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на 

членския внос в европейските и международните организации по 

стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява 

Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на 

БИС, свързани със задълженията като пълноправен член в европейските 

(CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по 

стандартизация. 

1 530 000 
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Приложение № 4 

към чл. 8 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Българската академия на науките 

за 2018 г. 

П О К А З А Т Е Л И  
СУМА 

( в лв.) 

ТРАНСФЕР 83 075 800 

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти 1 992 500 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Технически университет – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) 41 327 700 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 30 876 964 

1 Средно-приравнен брой учащи 11 356 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 2 719 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
696 626 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
5 989 755 

1 Стипендии 3 831 755 

2 Студентски столове и общежития 2 158 000 

IV. Средства за капиталови разходи 422 489 

V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 3 341 866 

  Средства за ученици в средни училища (1х2) 2 579 451 

1 Брой ученици 1 087 

2 Единен стандарт (лв.) 2 373 

  Средства за ученици в общежитие (1х2) 681 808 

1 Брой ученици 344 

2 Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.) 1 982 

  Средства за стипендии на ученици  (1х2) 80 607 

1 Брой ученици 831 

2 Единен стандарт за средства за стипендии на  ученик  (лв.) 97 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Технически университет – Варна 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 9 881 300 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 8 099 642 

1 Средно-приравнен брой учащи 4 234 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 913 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
205 597 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 470 896 

1 Стипендии 1 058 896 

2 Студентски столове и общежития 412 000 

IV. Средства за капиталови разходи 105 165 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Технически университет – Габрово 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 5 361 600 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 384 950 

1 Средно-приравнен брой учащи 2 542 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 725 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
94 969 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
790 879 

1 Стипендии 688 779 

2 Студентски столове и общежития 102 100 

IV. Средства за капиталови разходи 90 802 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Русенски университет „А. Кънчев“ 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 12 648 000 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 10 280 236 

1 Средно-приравнен брой учащи 6 338 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 622 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
251 360 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 843 135 

1 Стипендии 1 839 835 

2 Студентски столове и общежития 3 300 

IV. Средства за капиталови разходи 273 269 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Университет по хранителни технологии – Пловдив 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 6 672 500 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 5 286 864 

1 Средно-приравнен брой учащи 2 728 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 938 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
136 424 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 174 478 

1 Стипендии 778 478 

2 Студентски столове и общежития 396 000 

IV. Средства за капиталови разходи 74 734 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Химико-технологичен и металургичен университет – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) 6 309 600 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 684 226 

1 Средно-приравнен брой учащи 1 817 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 2 578 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
155 918 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 067 033 

1 Стипендии 781 033 

2 Студентски столове и общежития 286 000 

IV. Средства за капиталови разходи 114 177 

V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 288 246 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

 

П О К А З А Т Е Л И  
СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 4 687 100 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 674 676 

1 Средно-приравнен брой учащи 2 724 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 349 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
110 961 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
797 520 

1 Стипендии 472 520 

2 Студентски столове и общежития 325 000 

IV. Средства за капиталови разходи 103 943 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Лесотехнически университет – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 7 279 500 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 282 066 

1 Средно-приравнен брой учащи 2 238 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 2 807 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
169 755 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
769 038 

1 Стипендии 464 838 

2 Студентски столове и общежития 304 200 

IV. Средства за капиталови разходи 58 641 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

   
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 13 059 500 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 10 123 884 

1 Средно-приравнен брой учащи 3 116 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 3 249 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
195 813 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
2 617 807 

1 Стипендии 1 591 807 

2 Студентски столове и общежития 1 026 000 

IV. Средства за капиталови разходи 121 996 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 4 737 100 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 523 905 

1 Средно-приравнен брой учащи 1 695 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 2 079 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
103 446 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 040 609 

1 Стипендии 549 609 

2 Студентски столове и общежития 491 000 

IV. Средства за капиталови разходи 69 140 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Университет за национално и световно стопанство – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 21 677 100 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 16 666 317 

1 Средно-приравнен брой учащи 16 683 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 999 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
341 632 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
4 371 334 

1 Стипендии 2 577 334 

2 Студентски столове и общежития 1 794 000 

IV. Средства за капиталови разходи 297 817 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Икономически университет – Варна 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 9 403 900 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 936 168 

1 Средно-приравнен брой учащи 7 811 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 888 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
148 528 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
2 144 671 

1 Стипендии 1 477 671 

2 Студентски столове и общежития 667 000 

IV. Средства за капиталови разходи 174 533 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 4 849 300 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 084 678 

1 Средно-приравнен брой учащи 3 771 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 818 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
75 174 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 534 955 

1 Стипендии 976 955 

2 Студентски столове и общежития 558 000 

IV. Средства за капиталови разходи 154 493 



ПРОЕКТ 

8 

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 58 014 300 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 44 111 906 

1  Средно-приравнен брой учащи 21 269 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 2 074 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
1 014 587 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
12 055 153 

1 Стипендии 9 407 153 

2 Студентски столове и общежития 2 648 000 

IV. Средства за капиталови разходи 832 654 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 11 791 400 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 8 459 136 

1 Средно-приравнен брой учащи 7 343 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 152 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
151 903 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
3 094 243 

1 Стипендии 3 094 243 

2 Студентски столове и общежития   

IV. Средства за капиталови разходи 86 118 



ПРОЕКТ 

9 

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 22 139 600 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 17 608 800 

1 Средно-приравнен брой учащи 13 340 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 320 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
440 471 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
3 880 143 

1 Стипендии 3 738 143 

2 Студентски столове и общежития 142 000 

IV. Средства за капиталови разходи 210 186 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 15 969 200 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 11 477 620 

1 Средно-приравнен брой учащи 8 932 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 285 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
265 753 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
4 023 446 

1 Стипендии 3 439 446 

2 Студентски столове и общежития 584 000 

IV. Средства за капиталови разходи 202 381 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 8 222 100 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 073 628 

1 Средно-приравнен брой учащи 4 906 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 238 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
170 135 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 887 623 

1 Стипендии 1 823 123 

2 Студентски столове и общежития 64 500 

IV. Средства за капиталови разходи 90 714 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 14 271 200 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 12 634 430 

1 Средно-приравнен брой учащи 2 755 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 4 586 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
255 972 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 245 320 

1 Стипендии 572 320 

2 Студентски столове и общежития 673 000 

IV. Средства за капиталови разходи 135 478 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Аграрен университет – Пловдив 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 7 632 100 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 604 800 

1 Средно-приравнен брой учащи 2 048 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 3 225 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
181 837 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
470 428 

1 Стипендии 470 428 

2 Студентски столове и общежития   

IV. Средства за капиталови разходи 375 035 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 2 941 200 

I.  СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 2 542 085 

1 Средно-приравнен брой учащи 755 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 3 367 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
64 909 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
309 691 

1 Стипендии 309 691 

2 Студентски столове и общежития   

IV. Средства за капиталови разходи 24 515 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 3 987 400 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 240 576 

1 Средно-приравнен брой учащи 696 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 4 656 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
91 492 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
597 398 

1 Стипендии 338 398 

2 Студентски столове и общежития 259 000 

IV. Средства за капиталови разходи 57 934 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 4 176 500 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 718 945 

1 Средно-приравнен брой учащи 695 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 5 351 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
83 970 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
321 898 

1 Стипендии 180 298 

2 Студентски столове и общежития 141 600 

IV. Средства за капиталови разходи 51 687 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Национална художествена академия – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 5 121 000 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 134 336 

1 Средно-приравнен брой учащи 976 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 4 236 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
91 481 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
855 569 

1 Стипендии 767 569 

2 Студентски столове и общежития 88 000 

IV. Средства за капиталови разходи 39 614 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 4 411 600 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 577 016 

1 Средно-приравнен брой учащи 1 919 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 864 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
87 689 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
720 447 

1 Стипендии 720 447 

2 Студентски столове и общежития   

IV. Средства за капиталови разходи 26 448 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Висше училище по телекомуникации и пощи – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 1 568 600 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 1 231 529 

1 Средно-приравнен брой учащи 793 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 553 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
26 132 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
288 670 

1 Стипендии 173 170 

2 Студентски столове и общежития 115 500 

IV. Средства за капиталови разходи 22 269 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Медицински университет – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 34 252 300 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 30 940 708 

1 Средно-приравнен брой учащи 5 413 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 5 716 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
867 498 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
2 344 049 

1 Стипендии 1 643 999 

2 Студентски столове и общежития 700 050 

IV. Средства за капиталови разходи 100 045 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 20 658 600 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 18 684 828 

1 Средно-приравнен брой учащи 3 363 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 5 556 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
435 384 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 476 178 

1 Стипендии 914 178 

2 Студентски столове и общежития 562 000 

IV. Средства за капиталови разходи 62 210 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Медицински университет – Пловдив 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 19 843 400 

I.  СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 17 521 407 

1 Средно-приравнен брой учащи 3 009 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 5 823 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
444 227 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 377 729 

1 Стипендии 599 729 

2 Студентски столове и общежития 778 000 

IV. Средства за капиталови разходи 500 037 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Медицински университет – Плевен 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

   
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 8 641 900 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 7 788 924 

1 Средно-приравнен брой учащи 1 513 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 5 148 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
156 415 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
536 538 

1 Стипендии 349 738 

2 Студентски столове и общежития 186 800 

IV. Средства за капиталови разходи 160 023 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Тракийски университет – Стара Загора 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 19 913 800 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 17 761 432 

1 Средно-приравнен брой учащи 5 098 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 3 484 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
438 993 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
1 479 437 

1 Стипендии 1 386 037 

2 Студентски столове и общежития 93 400 

IV. Средства за капиталови разходи 233 938 
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Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 2 494 100 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 2 033 248 

1 Средно-приравнен брой учащи 1 252 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 624 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА 

ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ 

НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
47 748 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И 

ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
363 575 

1 Стипендии 246 375 

2 Студентски столове и общежития 117 200 

IV. Средства за капиталови разходи 49 529 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за 

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г. 

  
П О К А З А Т Е Л И  

СУМА 

( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 998 800 

I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 696 566 

1 Средно-приравнен брой учащи 367 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 1 898 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА 

ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ 

НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
16 066 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И 

ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 
260 608 

1 Стипендии 81 608 

2 Студентски столове и общежития 179 000 

IV. Средства за капиталови разходи 25 560 
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Приложение № 5 

към чл. 9 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ 

Показатели 

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 

Неданъчни приходи 

Помощи и дарения от страната 

Помощи и дарения от чужбина 

Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми (+) 

Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) 

II. РАЗХОДИ 

Текущи разходи 

Персонал 

Издръжка и други текущи разходи 

Платени данъци, такси и административни санкции 

Лихви 

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 

Капиталови разходи 

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 

Капиталови трансфери 

Прираст на държавния резерв (нето) 

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -  НЕТО (+/-) 

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) 

Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) 

– предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-) 

– получени трансфери от ДВУ и БАН (+) 

Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 

– получени трансфери (+) 

– предоставени трансфери (-) 

Трансфери между бюджети (нето) 

– получени трансфери (+) 

– предоставени трансфери (-) 

– трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 

– получени трансфери (+) 

– предоставени трансфери (-) 

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 

– получени трансфери (+) 

– предоставени трансфери (-) 

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална 

програма 

apis://Base=NARH&DocCode=54300&ToPar=Art10&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41049&Type=201/


ПРОЕКТ 

2 

 

Показатели 

– получени трансфери (+) 

– предоставени трансфери (-) 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-) 

Заеми от чужбина – нето (+/-) 

Получени заеми (+) 

Погашения по заеми (-) 

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето  (+/-)  

Друго финансиране – нето (+/-) 

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 

Предоставени кредити (нето) 

Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 

Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) 

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) 

Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) 

Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) 

Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+) 

Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 

V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА 

БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. 

VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ 

ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2018 Г. 
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Приложение № 6 

към чл. 18, ал. 1 

Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за 

доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители 

(без курортите) за 2018 г. 

Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5101 БAHCKO Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново 5 621 1 13 936,0 9 756 

5103 БЛAГOEBГPAД 

м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), 

м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. 

Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка 

(Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), 

м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. 

Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци 

(Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци 

(Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. 

Пешовска (Делвино), Делвино,  м. Мишовска (Марулево), м. 

Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци 

(Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), 

м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. 

Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово),  Дебочица, м. 

Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. 

Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш) 
36 1 305 7 27 560,0 19 292 

5104 ГOЦE ДEЛЧEB Делчево, Добротино 2 85 2 3 016,0 2 112 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

5107 ПЕТРИЧ 

Баскалци, Боровичене, Вишлене, Волно, Долене, Драгуш, 

Дреновец, Зойчене, Кладенци, Крънджилица, Кукуряхцево, 

Мендово, Право бърдо, Чурилово 14 612 4 6 968,0 4 878 

5109 CAHДAHCKИ 

Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна 

Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, 

Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, 

Златолист, Кръстилци 18 236 7 41 236,0 28 866 

5110 CATOBЧA Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево 5 2 123 3 17 305,6 12 114 

5111 CИMИTЛИ 

Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. 

Горна Железница (Железница) , Тросково, Докатичево, Горно 

Осеново 10 553 5 24 544,0 17 180 

5202 БУPГAC 
Миролюбово, Брястовец, Твърдица,  Димчево, Изворище, 

Извор, Драганово, Братово 8 2 364 7 30 680,0 21 476 

5204 KAPHOБAT Железник, Деветинци, Козаре 3 128 2 7 151,0 5 006 

5205 
MAЛKO 

TЬPHOBO 

Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Евренозово, Заберново, 

Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово 10 223 2 44 928,0 31 450 

5206 HECEБЬP Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница 5 148 2 11 024,0 7 716 

5211 CPEДEЦ 

Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, 

Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, 

Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно 

Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, 

Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо 

Камене, Гранитец 28 2 224 6 56 555,2 39 588 

5212 CУHГУPЛAPE Есен, Ведрово, Босилково, Завет 4 682 2 4 784,0 3 348 

5302 AKCAKOBO Радево, Водица 2 134 1 8 840,0 6 188 

5307 BЬЛЧИ ДOЛ Искър, Кракра 2 72 2 2 600,0 1 820 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

5309 ДOЛHИ ЧИФЛИK Бърдарево, Булаир 2 256 1 6 032,0 4 222 

5310 ДЬЛГOПOЛ Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк 4 536 3 8 112,0 5 678 

5311 ПPOBAДИЯ Пертов дол, Староселец 2 274 1 2 209,0 1 546 

5312 СУВОРОВО Просечен 1 15 1 915,2 640 

5401 
BEЛИKO 

TЬPHOBO 

Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, 

Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни Дял, Радковци, 

Райковци, Самсиите, Терзиите 13 99 6 38 636,0 27 046 

5403 EЛEHA 

Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, 

Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, 

Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни 

Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът, Добревци, Долни 

Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков Рът, 

Каменари, Козя Река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, 

Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, 

Ребревци, Руховци, Светославци, Средни Колиби, Титевци, 

Тодювци, Тънки Рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, 

Червенковци, Черни Дял, Шилковци, Яковци 53 1 390 7 63 440,0 44 408 

5404 ЗЛАТАРИЦА Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Радново, Росно, Чешма   6 225 3 11 440,0 8 008 

5409 CTPAЖИЦA Теменуга, Водно 2 19 1 5 616,0 3 932 

5410 CУXИHДOЛ Красно Градище 1 70 1 1 289,6 902 

5501 БEЛOГPAДЧИK 

Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин 

дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, 

Пролазница 12 297 4 9 006,4 6 304 

5502 БOЙHИЦA Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец 3 148 1 7 612,8 5 328 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

5504 BИДИH 

Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, 

Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, 

Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, 

Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница 20 2 805 5 28 912,0 20 238 

5507 KУЛA 
Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, 

Цар Петрово, Извор Махала, Старопатица 8 1 146 2 30 368,0 21 258 

5610 POMAH Средни рът 1 5 1 19 656,0 13 760 

5703 CEBЛИEBO 

м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци 

(Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище 

(Стоките), м. Кладев рът  (Купен), Купен,  Кастел, м. Чуките 

(Батовешо), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. 

Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Щарнава 

(Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци 

(Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала 

(Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби 

(Шумата),  Енев рът    21 3 010 16 14 872,0 10 410 

5704 TPЯBHA 

Армянковци, Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, 

Брежниците, Бърдени, Веленци, Велчовци, Генчовци, 

Глутниците, Горни Радковци, Долни Томчевци, Драгневци, 

Енчовци, Зеленика, Йововци, Кисийците, Койчовци, 

Креслювци, Малки Станчовци, Маневци, Милевци, Мръзеци, 

Носеите, Околиите, Престой, Радевци, Радино, Ралевци, 

Руевци, Свирци, Сечен Камък, Станчов Хан, Фъревци, 

Чакалите, Черновръх, Явор, Раевци, Стръмци 40 317 5 23 920,0 16 744 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

5802 
ГEHEPAЛ 

TOШEBO 

Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, 

Великово, Горица, Дъбовик, Зограф,  Конаре, Краище, 

Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, 

Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково 21 2 701 13 42 036,8 29 426 

5808 ШAБЛA Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица 4 103 2 7 092,8 4 964 

5901 APДИHO 

Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна 

махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, 

Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар 

(Дядовци),  м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), 

м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м.Джелилер (Правдолюб), м. 

Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), 

Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. 

Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец),  м. 

Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница 

(Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед,  Любино, 

Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар 

читак),  м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак),  

Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино),  

Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. 

Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), 

Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. 

Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче,  

Главник 57 5 012 27 118 144,0 82 700 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

5904 KPУMOBГPAД 

Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, 

Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, 

Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, 

Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, 

Кожухарци, Орешари, м. Скорец(Луличка), м. Дропла 

(Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. 

Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка 

(Луличка),  м. Козино (Звънарка),  м. Руй (Кандилка), м. 

Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), 

Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец, Ручей, м. 

Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. 

Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум,  м. 

Кръневица (Лещарка),   Тополка, м. Житница (Голяма чинка), 

м. Страка (Голяма чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка 

чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, 

Зиморница 61 9 582 7 57 335,2 40 134 

5905 KЬPДЖAЛИ 

Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, 

Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, 

Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, 

Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна Скала 23 4 957 9 45 552,0 31 886 

6001 БOБOB ДOЛ Блато 1 16 1 5 403,8 3 782 

6003 ДУПHИЦA 
Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, 

Баланово, Крайни дол, Грамаде 9 1 075 3 13 520,0 9 464 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

6005 KЮCTEHДИЛ 

Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна 

Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна  

Гращица, Долно Село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, 

Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, 

Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, 

Ново Село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, 

Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, 

Търсино, Црешново, Цървена Ябълка, Церовица, Цървендол, 

Цървеняно 40 1 217 13 75 088,0 52 562 

6006 HEBECTИHO 

Згурово, Кадровица, Длъхчево Сабляр, м.Света Ана 

(Смоличано), Смоличано, Еремия, м. Ивановци (Горна 

Еремия), Горна Еремия, Мърводол, Долна Козница, Пастух, 

м.Сухар (Рашка Гращица), Раково, Ветрен 14 467 13 56 368,0 39 458 

6007 PИЛA Падала 1 18 1 4 160,0 2 912 

6009 TPEKЛЯHO 

Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, 

м. Шумието (Добри Дол), Долни Коритен, Драгойчинци, 

Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци 

(Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци) 15 169 2 15 912,0 11 138 

6101 AПPИЛЦИ м. Черневото (Велчево) 1 123 1 2 184,0 1 528 

6103 ЛОВЕЧ 
Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче, Лешница, Сливек, 

Стефаново 7 429 3 7 072,0 4 950 

6106 TPOЯH 
Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина 

(Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм) 5 547 4 11 960,0 8 372 

6201 БEPKOBИЦA Пърличево, Рашовица, Цветкова бара 3 65 2 7 800,0 5 460 

6207 ЛOM Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол 5 912 3 10 816,0 7 572 
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Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 
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дължина на 
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за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

6210 ЧИПPOBЦИ Челюстница, Равна 2 103 1 5 200,0 3 640 

6310 CEПTEMBPИ 
Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно 

Вършило) 3 356 2 12 688,0 8 882 

6311 СТРЕЛЧА Дюлево 1 138 1 1 872,0 1 310 

6312 СЪРНИЦА 
м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени 

поляни) 2 762 1 832,0 582 

6401 БPEЗHИK 

Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна 

Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, 

Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, 

Станьовци, Ярославци 19 246 3 17 784,0 12 448 

6403 KOBAЧEBЦИ Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци 5 245 2 10 192,0 7 134 

6405 PAДOMИP 
Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), 

Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово 8 198 3 12 896,0 9 028 

6406 TPЬH 

Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, 

Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, 

Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, 

Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, 

Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. Извор, 

Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна 

Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, 

Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, 

Лялинци, Неделково 42 940 6 65 416,0 45 792 

6601 ACEHOBГPAД 
Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Врата, Сини връх, 

Бор, Три могили, Лясково 9 449 2 10 920,0 7 644 

6602 БPEЗOBO Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе 4 547 3 27 664,0 19 364 
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6606 ЛЬKИ 

м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда 

(Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, 

Здравец,  Дряново, Белица, Борово, Югово  11 762 5 22 880,0 16 016 

6616 XИCAPЯ Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево 3 441 4 40 144,0 28 100 

6802 БЯЛA Пет Кладенци 1 32 1 2 080,0 1 456 

6901 AЛФATAP Цар Асен, Кутловица 2 120 2 5 200,0 3 640 

6904 KAЙHAPДЖA Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново 4 48 1 13 728,0 9 610 

6905 CИЛИCTPA Главан, Сърпово 2 55 2 9 360,0 6 552 

7001 KOTEЛ Боренци, Седларево 2 137 2 12 064,0 8 444 

7003 CЛИBEH 
Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, 

Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково 10 1 381 5 26 832,0 18 782 

7101 БAHИTE 

Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, 

Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, 

Стърница, Босилково, Дебеляново 13 1 264 7 58 656,0 41 060 

7102 БOPИHO Чала, Ягодина, Буйново, Кожари 4 1 122 2 7 696,0 5 388 

7103 ДEBИH Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково 6 1 348 4 24 336,0 17 036 

7105 ЗЛАТОГРАД Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока 2 186 2 4 992,0 3 494 

7106 MAДAH 

Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, 

Въргов Дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, 

Крайна, Крушев Дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, 

Петров Дол, Печинска, Планинци, Равно Нивище, Рустан, 

Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска 
29 1 505 6 29 536,0 20 676 

7107 HEДEЛИHO 
Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, 

Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, 15 2 491 6 26 520,0 18 564 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

Диманово, Кочани 

7109 CMOЛЯH 

Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, 

Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, 

Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, 

Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. 

Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, 

Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, 

Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, 

Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера 

41 2 892 23 91 312,0 63 918 

7110 ЧEПEЛAPE Острица, Лилеково, Зорница, Студенец 4 104 3 7 904,0 5 532 

7304 ГOДEЧ 

Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, 

Каленовци, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, 

Туден 12 213 3 20 280,0 14 196 

7305 ГOPHA MAЛИHA 
Байлово, Долно Камарци, Стъргел, Горно Камарци, Саранци, 

Маковец, Осоица 7 1 612 1 9 672,0 6 770 

7311 ИXTИMAH 

Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци 

(Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), 

Поповци м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино  
11 47 2 23 712,0 16 598 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

7317 ПPABEЦ 

м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец 

(Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), 

м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. 

Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), 

Калугерово, м. Върбаците (Манаселска Река), м. Драгоица 

(Манаселска Река), м. Череша (Манаселска Река), Манаселска 

Река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна(Осиковица), м. 

Цековци(Осиковица), м. Вельовци(Осиковица), м. 

Робовица(Осиковица), м. Ямата(Осиковица), 

м.Господарите(Осиковица), м. Габрика(Осиковица), м. 

Баре(Осиковица), м. Недковци(Осиковица), м. 

Владовци(Осиковица), м. Белчовци(Осиковица), м. 

Марковци(Осиковица), м. Кратунска(Осиковица), м. 

Джамбазете (Осиковица),м. Балинска(Осиковица), м.Венеца 

(Своде), м. Преход(Своде), м. Бакова Могила(Своде), м. 

Габриците(Своде), м. Бурньовица(Своде), м. Курман(Своде), 

Своде 37 1 155 5 39 884,0 27 918 

7318 CAMOKOB 

Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, 

Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, 

Ново село, Гуцал 13 2 643 6 22 672,0 15 870 

7319 CBOГE 
Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, 

Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел 12 607 12 28 912,0 20 238 

7320 CЛИBHИЦA Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, 

Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци)  7 179 3 12 272,0 8 590 

7401 
БPATЯ 

ДACKAЛOBИ 

Долно ново село, Малък дол, Славянин 

3 112 2 17 264,0 12 084 

7402 ГУPKOBO Лява река 1 24 1 4 784,0 3 348 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 

Брой 

население в 

малки и 

планински 

селища 

Брой 

маршрути 

Обща 

дължина на 

маршрутите 

(км) при две 

зареждания 

в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

7405 MЬГЛИЖ Сливито, Явровец, Борущица, Държавен, Селце 5 45 4 8 320,0 5 824 

7410 CTAPA ЗAГOPA Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя 4 189 3 19 344,0 13 540 

7501 AHTOHOBO 

Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица), Банковец, Богомолско, 

Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, 

Длъжка поляна, Долна Златица, Добротица, Дъбравица, 

Капище, Крушолак, Кьосевци, Малка Черковна, Малоградец, 

Мечово, Милино, Моравица, Орач, Пиринец, Поройно, 

Присойна, Пчелно, Разделци, Равно Село, Свирчево, 

Свободица, Стара Речка, Старчище, Стойново, Таймище, 

Халваджийско, Чеканци, Черна Вода, Черни бряг, 

Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино 43 2 540 15 49 088,0 34 362 

7502 OMУPTAГ Великденче, Горско село 2 684 1 7 072,0 4 950 

7504 ПOПOBO 
Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, 

Бракница 7 388 4 9 360,0 6 552 

7505 TЬPГOBИЩE Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница 4 379 4 16 244,8 11 372 

7601 ДИMИTPOBГPAД Злато поле, Райново 2 455 1 3 515,2 2 460 

7602 ИBAЙЛOBГPAД 

Горноселци, Долноселци,Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, 

Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец, 

Соколенци, Глумово,Чучулига,Черничино, Попско, Розино, 

Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух 22 1 226 4 36 296,0 25 408 

7604 MAДЖAPOBO 
Горни главанак, Долни главанак, Селска поляна, Златоустово, 

Тополово, Ръженово, Долно Съдиево 7 2 113 3 11 232,0 7 862 

7606 CBИЛEHГPAД 
Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, 

Пашово 6 75 1 15 080,0 10 556 

7607 CИMEOHOBГPAД Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, 8 1 759 4 9 484,8 6 640 
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Код Община 
Планински и малки селища с население до 500 жители  

(без курортите) 

Брой 

селища 
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планински 
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в седмицата 

за 2018 г. 

Сума    

(лева) 

Калугерово, Пясъчево, Навъсен 

7609 TOПOЛOBГPAД Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец 4 79 3 18 720,0 13 104 

7701 
BEЛИKИ 

ПPECЛAB 

Суха река 

1 108 1 3 744,0 2 620 

7706 
HИKOЛA 

KOЗЛEBO 

Красен дол 

1 139 1 4 492,8 3 144 

7801 БOЛЯPOBO 

Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, 

Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Ситово, Иглика, 

Шарково, Попово, Дъбово, Камен Връх, Деница, Оман, 

Златиница, Голямо Крушево 18 1 868 8 45 676,8 31 974 

7803 CTPAЛДЖA Леярово 1 26 1 10 400,0 7 280 

                

  ОБЩО:   1 090 86 052 407 2 049 835,8 1 434 874 

 

 

 

 


