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ЗАКОН

за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2016 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2


I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Данъчни приходи
Корпоративен данък
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

20 623 591,5
18 065 446,7
1 734 500,0
108 500,0

Данъци върху доходите на физически лица

2 830 000,0

1.4.

Данък върху добавената стойност

8 409 600,0

1.5.

Акцизи

4 670 000,0

1.6.

Данък върху застрахователните премии

1.7.

Мита и митнически такси

1.8.

Такса върху производството на захар и изоглюкоза

1.9.

Други данъци

2.

Неданъчни приходи

32 000,0
150 000,0
1 046,7
129 800,0
2 558 144,8

2.1.

Държавни такси

2.2.

Съдебни такси

1 055 114,0
120 000,0

2.3.

Приходи и доходи от собственост

448 832,5

2.4.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2.5.

Други приходи

95 036,9
839 161,4

(2) Приема държавния бюджет за 2016 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-785
от 27 ноември 2015 г.
На основание чл. 28, а л. 1 във връзка с
чл. 27 от Закона за биологичното разнообразие
и чл. 16, ал. 1 и 5 от Наредбата за условията и
реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, приета
с ПМС № 349 от 2008 г. (ДВ, бр. 7 от 2009 г.),
утвърждавам:
П л а н з а у п р а в лен ие н а з а щ и т ен а з он а
BG 0 0 02052 „Язови р Жребчево“ за опазване
на дивите птици, разположена в землищата
на гр. Николаево, община Николаево, област
Стара Загора, гр. Гурково, селата Паничерево и
Конаре, община Гурково, област Стара Загора,
гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен,
и с. Баня, община Нова Загора, област Сливен,
за период 5 години, считано от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление на
защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“
за опазване на дивите птици не отменят забраните и ограниченията на дейности, наложени
с нормативни и други влезли в сила административни актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
7953

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 842
от 26 октомври 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, Решение на
комисията по т. 14 съгласно протокол № 41 от
14.10.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 71, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, изискванията на стандарт
БДС EN 14682:2015 „Текстил. Безопасност на

детско облекло. Връзки и шнурове на детско
облекло. Изисквания“, т. 3.1. „Общи положения“
(т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.3, т. 3.1.4, т. 3.1.5, т. 3.1.6),
т. 3.2. „Глава, врат и горна част на гръден кош
на облекла за малки деца“ (т. 3.2.1, т. 3.2.2,
т. 3.2.3, т. 3.2.4, т. 3.2.5, т. 3.2.6), т. 3.3. „Качулка
и област на врата на облекла за големи деца и
юноши“ (т. 3.3.1, т. 3.3.2, т. 3.3.3, т. 3.3.4, т. 3.3.5,
т. 3.3.6), т. 3.4. „Зона на гръдния кош и талията“
(т. 3.4.1, т. 3.4.2, т. 3.4.3, т. 3.4.4, т. 3.4.5, т. 3.4.6),
т. 3.5. „Долни краища на облекла, които стигат
под чатала“ (т. 3.5.1, т. 3.5.2, т. 3.5.3, т. 3.5.4),
т. 3.6. „Област на гърба“ (т. 3.6.1, т. 3.6.2, т. 3.6.3,
т. 3.6.4), т. 3.7. „Ръкави“ (т. 3.7.1, т. 3.7.2, т. 3.7.3,
т. 3.7.4, т. 3.7.5) и т. 3.8. „Други части на облеклото“, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на детски облекла с размери за малки
деца до 7 години и големи деца и юноши от 7
до 14 години, като спортни екипи, суитчери,
костюми за маскиране, облекла за ски, панталони, поли, рокли, блузи, бански костюми, якета,
камизолки, шорти и други детски облекла, които са проектирани, изработени или снабдени с
връзки, функционални и декоративни шнурове,
еластични шнурове, колани за връзване, пояси,
раменни презрамки, примки и щрифелки за
регулиране в несъответствие с изискванията
на БДС EN 14682:2015 „Текстил. Безопасност на
детско облекло. Връзки и шнурове на детско
облекло. Изисквания“, т. 3.1. „Общи положения“
(т. 3.1.1, т. 3.1.2, т. 3.1.3, т. 3.1.4, т. 3.1.5, т. 3.1.6),
т. 3.2. „Глава, врат и горна част на гръден кош на
облекла за малки деца“ (т. 3.2.1, т. 3.2.2, т. 3.2.3,
т. 3.2.4, т. 3.2.5, т. 3.2.6), т. 3.3. „Качулка и област
на врата на облекла за големи деца и юноши“
(т. 3.3.1, т. 3.3.2, т. 3.3.3, т. 3.3.4, т. 3.3.5, т. 3.3.6),
т. 3.4. „Зона на гръдния кош и талията“ (т. 3.4.1,
т. 3.4.2, т. 3.4.3, т. 3.4.4, т. 3.4.5, т. 3.4.6), т. 3.5.
„Долни краища на облекла, които стигат под
чатала“ (т. 3.5.1, т. 3.5.2, т. 3.5.3, т. 3.5.4), т. 3.6.
„Област на гърба“ (т. 3.6.1, т. 3.6.2, т. 3.6.3, т. 3.6.4),
т. 3.7. „Ръкави“ (т. 3.7.1, т. 3.7.2, т. 3.7.3, т. 3.7.4,
т. 3.7.5) и т. 3.8. „Други части на облеклото“, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасни
за здравето и безопасността на потребителите
поради риск от удушаване и/или нараняване.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на несъответстващите на стандарт БДС
EN 14682:2015 стоки по реда, условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

