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ЗАКОН

за допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм.,
бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110
и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41
от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28,
38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99,
102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34,
59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.;
Решение № 3 на Конституционния съд от
2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53,
59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от
2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от
2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 38,
60, 94, 101 и 102 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 54 се създават ал. 9, 10 и 11:
„(9) В случаите по ал. 8, когато в закона
за бюджета на НЗОК за следващата година се
предвижда финансиране на нови медицински
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дейности, съответно дентални дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, за
които в действащите до момента НРД не се
съдържат изискванията по чл. 55, ал. 2, те се
определят с решение на надзорния съвет на
НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.
(10) В случаите по ал. 8 при промени в
основния пакет от здравни дейности по чл. 45,
гарантиран от бюджета на НЗОК, изискванията по чл. 55, ал. 2 за медицинските дейности,
съответно денталните дейности, лекарствените
продукти и медицинските изделия се определят
с решение на надзорния съвет на НЗОК по
предложение на управителя на НЗОК.
(11) Министърът на здравеопазването съгласува решението по ал. 9 и 10 в 7-дневен
срок от представянето му и го обнародва в
„Държавен вестник“.“
§ 2. В чл. 59 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и/или с решението по чл. 54, ал. 9 или 10“.
2. В ал. 3 се създават изречения второ и
трето: „В случаите по чл. 54, ал. 9 и 10, както
и при промени в действащото законодателство,
към договорите по ал. 1 се сключват допълнителни споразумения. Когато не са подадени
заявления и/или не са сключени допълнителни
споразумения в сроковете по чл. 59а и 59б,
договорите по ал. 1 се прекратяват.“
§ 3. В чл. 59а се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите
по ал. 6 и по чл. 59, ал. 3, изречение второ“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) В случаите по чл. 54, ал. 9 и 10 срокът
по ал. 1 започва да тече от деня на обнародването на решението на надзорния съвет на
НЗОК в „Държавен вестник“.
(5) Когато поради промени в действащото
законодателство е необходимо сключване на
допълнителни споразумения, заявленията по
ал. 1 се подават в 30-дневен срок от влизането
в сила на съответната промяна.
(6) В случаите по чл. 54, ал. 8 лечебните
заведения, които не са били изпълнители на
медицинска помощ през предходната година, подават заявленията по ал. 1 в срокове,
определени с решение на надзорния съвет
на НЗОК.“
§ 4. В чл. 59б, ал. 1 и 2 след думата „договор“ се добавя „съответно допълнително
споразумение“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 10 януари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за
разработването и планирането на курсове за
придобиване, повишаване на квалификацията
и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия за обучение
в тях (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2011 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя
така:
„Наредба № Н-19
от 25 май 2010 г.
за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване
на квалификацията и преквалификацията, за
кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия за обучение
в тях, както и за обучението на резервистите
в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за разработването и планирането
на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия за обучение
в тях, както и за обучението на резервистите в
курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията.
(2) Обучението по ал. 1 се извършва във
военните академии, висшите военни училища,
професионалните колежи и в учебните центрове.“
§ 3. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Обучението на резервистите в
курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и за преквалификация се провежда
при условията и по реда на тази наредба и в
съответствие с разпоредбите на Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България и
правилника за неговото прилагане.“
§ 4. Навсякъде в текста на наредбата, с изключение на чл. 27, т. 1, думите „военнослужещи
и цивилни служители“, респ. „военнослужещите
и цивилните служители“, се заменят съответно
с „военнослужещи, резервисти и цивилни служители“, респ. „военнослужещите, резервистите
и цивилните служители“.
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§ 5. В чл. 1, чл. 31, ал. 1 и § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „центровете (базите) за
подготовка“, съответно „центровете за подготовка“, се заменят с „учебните центрове“, а в чл. 33, ал. 2
думите „центрове за подготовка“ се заменят с „учебни центрове“.
§ 6. Приложение 4 към чл. 18, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 18, т. 4
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Наименование на курса

Код:

Въведение:
Учебна
дисциплина

Учебни часове

Основна
цел
Начин на
оценяване
Литература
Съдържание на учебната дисциплина
Занятие Вид на заня№ по ред
тието
Модул
1
2
3
…
Модул
1
2
…
Учебна
дисциплина

Часове

Наименование на занятието

Катедра/
Място за
ръководител провеждане

Учебни часове

Основна
цел
Начин на
оценяване
Литература
Съдържание на учебната дисциплина
Занятие
№ по ред
Модул
1
2
3
…

Вид на занятието

Часове

Наименование на занятието

Катедра/
Място за
ръководител провеждане

лекция
лекция
практическо

“
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Заключителни разпоредби
§ 7. Тази наредба се издава на основание
чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов

ВЕСТНИК
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Митнически кодекс на Общността в левове,
които следва да се прибавят към действително платената или подлежаща на плащане
цена за внасяните стоки при определяне на
митническата им стойност;“.
§ 3. Приложение № 7 към чл. 6, т. 24, чл. 8,
т. 24 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 6, т. 24,
чл. 8, т. 24

100

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93
на Комисията относно писмено деклариране
чрез Единния административен документ
(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7
и 51 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г., бр. 5, 30, 45,
92 и 97 от 2009 г., бр. 49 и 67 от 2010 г., бр. 6,
30, 36 и 64 от 2011 г., бр. 14 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6 т. 40 се изменя така:
„40. клетка № 52 „Гаранция, невалидна
за:“ – попълват се данни за използваната от
лицето гаранция и в случаите, когато общата гаранция, освобождаването от гаранция
или еднократната гаранция не са валидни
за Андора или Сан Марино или някоя от
държавите, които не са членки на ЕС, но са
държави по Конвенциите за общ транзитен
режим и опростяване на формалностите при
търговията със стоки, след „не е валидно за“
се попълват кодовете на съответните държави,
за които не е валидна гаранцията; когато се
използва еднократна гаранция, платена в брой
или чрез сертификати, тя е валидна за всички
държави по Конвенциите за общ транзитен
режим и опростяване на формалностите при
търговията със стоки; в частта „код“ се попълва съответният код на вида обезпечение
съгласно колона „Код“ на приложение № 18;
когато кодът за вида обезпечение е „0“, „1“,
„2“, „3“, „4“ или „9“, след данните, определени
съгласно колона „Други вписвания“, се попълва
и сумата, която ще се използва за обезпечение
на декларираните стоки, определена в левове с
точност до втория знак след десетичната точка;
когато кодът за вида обезпечение е „0“, „1“,
„2“, „4“ или „9“ в момента на декларирането,
отговорното лице или упълномощеният от
него представител посочва и кода за достъп
до този вид обезпечение;“.
§ 2. В чл. 8 т. 38 се изменя така:
„38. клетка № 45 „Уточняване“ – попълва
се общата сума на елементите по чл. 32 от
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от
12 октомври 1992 г. относно създаване на

Кодове на опаковки
(клетка № 31)
Аерозол

AE

Ампула без защита

AM

Ампула със защита

AP

Пулверизатор

AT

Торба

BG

Торба, гъвкав контейнер

FX

Торба, зебло

GY

Торба, джъмбо

JB

Торба, голяма

ZB

Торба, многопластова

MB

Торба, хартиена

5M

Торба, хартиена, многослойна

XJ

Торба, хартиена, многослойна, водоус- XK
тойчива
Торба, пластмасова

EC

Торба, пластмасов филм

XD

Торба, полибаг (Polybag)

44

Торба, с голям обем

43

Торба, текстилна

5L

Торба, текстилна, непропусклива

XG

Торба, текстилна, водоустойчива

XH

Торба, текстилна, без вътрешно покритие/ XF
подплата
Торба, багажна

TT

Торба, тъкана пластмаса

5H

Торба, тъкана пластмаса, непропусклива XB
Торба, тъкана пластмаса, водоустойчива XC
Торба, тъкана пластмаса, без вътрешено XA
покритие/подплата
Бала, пресована

BL

Бала, непресована

BN

Сфера

AL

Балон без защита

BF

Балон със защита

BP

Прът

BR

Барел

BA

Барел, дървен

2C
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Барел, дървен, с канелка

QH

Барел, дървен, с подвижен капак

QJ

Пръти, на сноп/връзка/пачка

BZ

Леген

BM

Кош

BK

Кош с дръжка, картонен

HC

Кош с дръжка, пластмасов

HA

Кош с дръжка, дървен

HB

Колан

B4

Кошче

BI

Блок

OK

Дъска

BD

Дъски, на сноп/връзка/пачка

BY

Бобина

BB

Руло

BT

Бутилка, газова

GB

Бутилка без защита, подобна на луковица BS
Бутилка без защита, цилиндрична

BO

Бутилка със защита, подобна на луковица BV
Бутилка със защита, цилиндрична

BQ

Каса/кашон бутилки

BC

Кутия

BX

Кутия, алуминиева

4B

Кутия, Сдружение на Британската общ- DH
ност за оборудване за транспорт на стоки
(CHEP), Eurobox

ВЕСТНИК
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Насипно, твърди, едри частици („валчести VO
образувания“)
Сноп

BH

Връзка

BE

Пакет, дървен

8C

Голяма бъчва

BU

Кафез

CG

Кафез, Сдружение на Британската общ- DG
ност за оборудване за транспорт на стоки
(CHEP)
Кафез, цилиндричен

CW

Кутия, метална, за течности (can), ци- CX
линдрична
Кутия, метална, за течности (can), пра- CA
воъгълна
Ку ти я, мета лна, за течности (can), с CD
дръжка и гърло
Метална кутия

CI

Платно/брезент/платнище

CZ

Капсула

AV

Дамаджана без защита

CO

Дамаджана със защита

CP

Картон

CM

Магазинна количка

FW

Кутия, картонена

CT

Патрон

CQ

Каса

CS

Кутия, талашит

4G

Каса, за автомобили (Case, car)

7A

Кутия за течности

BW

Каса, изотермична

EI

Кутия, естествено дърво

4C

Каса, скелетна

SK

Кутия, пластмасова

4H

Каса, стоманена

SS

Кутия, пластмасова, експандирана

QR

Каса, с палетна основа

ED

Кутия, пластмасова, твърда

QS

Каса, с палетна основа, картонена

EF

Кутия, шперплат

4D

Каса, с палетна основа, метална

EH

Кутия, възстановено дърво

4F

Каса, с палетна основа, пластмасова

EG

Кутия, стоманена

4A

Каса, с палетна основа, дървена

EE

Кутия, дървена, естествено дърво, обик- QP
новена

Каса, дървена

7B

Бъчва

CK

Кутия, дървена, естествено дърво, с не- QQ
пропускливи стени

Ракла

CH

Гюм, съд за мляко, масло

CC

Ведро

BJ

Загребвач

AI

Насипно, газ (при 1031 mbar и 15 °C)

VG

Сандък

CF

Насипно, втечнен газ (при неестествена VQ
температура/налягане)

Ковчег

CJ

Намотка, бобина

CL

Опаковка, композитна, стъклен съд

6P

Насипно, течност

VL

Насипно, метален скрап

VS

Насипно, твърди, фини частици („прах“) VY

Опаковка, композитна, стъклен съд в YR
алуминиева каса

Насипно, твърди, гранулирани частици VR
(„зърна“)

Опаковка, композитна, стъклен съд в YQ
алуминиев бидон

С Т Р.
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Опаковка, композитна, стъклен съд в YY
разтягаща се пластмасова торба

Каса, насипно, дървена

DM

Опаковка, композитна, стъклен съд в YW
цилиндър от влакнеста материя

Каса, рамкирана

FD

Каса за плодове

FC

Каса, метална

MA

Каса за мляко

MC

Опаковка, композитна, стъклен съд в YT
цилиндър от шперплат

Каса, многослойна, картонена

DC

Каса, многослойна, пластмасова

DA

Опаковка, композитна, стъклен съд в YZ
плътен пластмасов пакет

Каса, многослойна, дървена

DB

Опаковка, композитна, стъклен съд в YP
стоманена каса

Каса, плитка

SC

Щайга, дървена

8B

Опаковка, композитна, стъклен съд в YN
стоманен цилиндър

Малка кошница

CE

Чаша

CU

Опаковка, композитна, стъклен съд в YV
плетена кошница

Цилиндър

CY

Опаковка, композитна, стъклен съд в YS
дървена кутия

Дамаджана без защита

DJ

Дамаджана със защита

DP

Опаковка с пулверизатор

DN

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YD
алуминиева каса

Бидон

DR

Бидон, алуминиев

1B

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YC
алуминиев цилиндър

Бидон, алуминиев, неподвижен капак

QC

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YJ
цилиндър от влакнеста материя

Бидон, алуминиев, подвижен капак

QD

Бидон, влакнест

1G

Бидон, железен

DI

Бидон, пластмасов

IH

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YL
пластмасов цилиндър

Бидон, пластмасов, неподвижен капак

QF

Бидон, пластмасов, подвижен капак

QG

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YH
кутия от шперплат

Бидон, шперплатов

1D

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YG
цилиндър от шперплат

Бидон, стоманен

1A

Бидон, стоманен, неподвижен капак

QA

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YM
плътна пластмасова кутия

Бидон, стоманен, подвижен капак

QB

Бидон, дървен

1W

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YB
стоманена каса

Плик

EN

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YA
стоманен цилиндър

Плик, стоманен

SV

Кутия за филмови ленти

FP

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YF
дървена кутия

Буре

FI

Плоска бутилка

FL

Конус

AJ

Торба, гъвкава (Flexibag)

FB

Контейнер, гъвкав

1F

Резервоар, гъвкав (Flexitank)

FE

Контейнер, галонен

GL

Контейнер за храна

FT

Контейнер, метален

ME

Сандъче за обувки

FO

Контейнер, неспецифициран по друг начин CN
като транспортно оборудване

Рамка

FR

Греда

GI

Контейнер, външен

OU

Греди, на сноп, връзка, пачка

GZ

Похлупак, покривало, калъф

CV

Кошница с капак

HR

Щайга

CR

Кука

HN

Каса за бира

CB

Голяма бъчва

HG

Каса, насипно, картон

DK

Слитък

IN

Каса, насипно, пластмасова

DL

Слитъци, на сноп, връзка, пачка

IZ

Опаковка, композитна, стъклен съд в YX
кутия от талашит

Опаковка, композитна, пластмасов съд

6H

Опаковка, композитна, пластмасов съд в YK
кутия от талашит

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Контейнер, среден, за насипни товари

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

WA

Контейнер, среден, за насипни товари, AA
твърда пластмаса

Контейнер, среден, за насипни товари, WD
алуминиев

Контейнер, среден, за насипни товари, ZK
твърда пластмаса, свободно стоящ, течности

Контейнер, среден, за насипни товари, WL
алуминиев, течности
Контейнер, среден, за насипни товари, WH
алуминиев, с налягане > 10 kPa
Контейнер, среден, за насипни товари, ZS
комбиниран
Контейнер, среден, за насипни товари, ZR
комбиниран, гъвкава пластмаса, течности
Контейнер, среден, за насипни товари, ZP
комбиниран, г ъвкава пластмаса, под
налягане
Контейнер, среден, за насипни товари, ZM
комбиниран, гъвкава пласмаса, за твърди
частици
Контейнер, среден, за насипни товари, ZQ
комбиниран, твърда пластмаса, течности
Контейнер, среден, за насипни товари, ком- ZN
биниран, твърда пластмаса, под налягане
Контейнер, среден, за насипни товари, ZL
комбиниран, твърда пластмаса, за твърди
частици

Контейнер, среден, за насипни товари, ZH
твърда пластмаса, свободно стоящ, под
налягане
Контейнер, среден, за насипни товари, ZF
твърда пластмаса, свободно стоящ, за
твърди частици
Контейнер, среден, за насипни товари, ZJ
твърда пластмаса, със структурно оборудване, течности
Контейнер, среден, за насипни товари, ZG
твърда пластмаса, със структурно оборудване, под налягане
Контейнер, среден, за насипни товари, ZD
твърда пластмаса, със структурно оборудване, за твърди частици
Контейнер, среден, за насипни товари, WC
стоманен
Контейнер, среден, за насипни товари, WK
стоманен, течности
Контейнер, среден, за насипни товари, WG
стоманен, под налягане > 10 kPa

Контейнер, среден, за насипни товари, ZT
талашит

Контейнер, среден, за насипни товари, WT
текстилен, без покритие/подплата

Контейнер, среден, за насипни товари, ZU
гъвкав

Контейнер, среден, за насипни товари, WV
текстил, покрит

Контейнер, среден, за насипни товари, WF
метален

Контейнер, среден, за насипни товари, WX
текстилен, с покритие и подплата

Контейнер, среден, за насипни товари, WM
метален, за течности

Контейнер, среден, за насипни товари, WW
текстилен, с подплата

Контейнер, среден, за насипни товари, ZV
метален, различен от стомана
Контейнер, среден, за насипни товари, WJ
метален, под налягане 10 kPa
Контейнер, среден, за насипни товари, ZW
естествено дърво
Контейнер, среден, за насипни товари, WU
естествено дърво с вътрешна обшивка
Контейнер, среден, за насипни товари, ZA
хартиен, многослоен

Контейнер, среден, за насипни товари, WP
тъкана пластмаса, покрит
Контейнер, среден, за насипни товари, WR
тъкана пластмаса, покритие и подплата
Контейнер, среден, за насипни товари, WQ
тъкана пластмаса, с подплата
Контейнер, среден, за насипни товари, WN
тъкана пластмаса, без покритие/подплата
Буркан

JR

Контейнер, среден, за насипни товари, ZC
хартиен, многостенен, водоустойчив

Канистра, цилиндрична

JY

Канистра, пластмасова

3H

Контейнер, среден, за насипни товари, WS
пластмасов филм

Канистра, пластмасова с неподвижен QM
капак

Контейнер, среден, за насипни товари, ZX
шперплат

Канистра, пластмасова с подвижен капак QN

Контейнер, среден, за насипни товари, WY
шперплат с вътрешна обшивка
Контейнер, среден, за насипни товари, ZY
възстановено дърво
Контейнер, среден, за насипни товари, WZ
възстановено дърво, с вътрешна обшивка

Канистра, правоъгълна

JC

Канистра, стоманена

3A

Канистра, стоманена с неподвижен капак QK
Канистра, стоманена с подвижен капак

QL

Стомна

JG

Торба от юта

JT

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Бъчонка (кег)

KG

Кошара

PF

Комплект

KI

Парче

PP

Товарен фургон

LV

Тръба

PI

Пън

LG

Тръби, на сноп/връзка/пачка

PV

Пънове на сноп/връзка/пачка

LZ

Глинена кана

PH

Партида

LT

Талпа

PN

Щайга за плодове/зеленчуци

LU

Талпи, на сноп/връзка/пачка

PZ

Опаковка за пренасяне на багаж

LE

Плоча

PG

Мат

MT

Плочи, на сноп/връзка/пачка

PY

Кибритена кутия

MX

Взаимноопределяема

ZZ

Платформа с неспецифицирано тегло или OF
измерение

Серия еднакви предмети, които влизат NS
един в друг

Гърне

PT

Кесия

PO

Мрежа

NT

Плитка кошничка

PJ

Мрежа, тръбна, пластмаса

NU

Стойка

RK

Мрежа, тръбна, текстил

NV

Стойка, закачалка за дрехи

RJ

Липсва

NA

Съд, плетен

AB

Октабин

OT

Съд, стъклен

GR

Опаковка

PK

Съд, метален

MR

Опаковка, картон, с отвори за захващане IK
на бутилка

Съд, хартиен

AC

Съд, пластмасов

PR

Съд с пластмасова обвивка

MW

Съд, дървен

AD

Мрежичка

RT

Макара

RL

Пръстен

RG

Прът

RD

Пръти, на сноп/връзка/пачка

RZ

Топ

RO

Торбичка

SH

Чувал

SA

Чувал, многослоен

MS

Моряшки сандък

SE

Комплект

SX

Лист

ST

Лист, пластмасова опаковка

SP
SM

Опаковка, демонстрационна, картонена

IB

Опаковка, демонстрационна, метална

ID

Опаковка, демонстрационна, пластмасова IC
Опаковка, демонстрационна, дървена

IA

Опаковка, тръбна

IF

Пакет, увит в хартия

IG

Пакет, шоу

IE

Пакет

PA

Кофа

PL

Палет

PX

Палет, 100 сm × 110 сm

AH

Палет, AS 4068-1993

OD

Палет, кутия

PB

Палет, Сдружение на Британската общ- OC
ност за оборудване за транспорт на стоки
(CHEP) 100 сm × 120 cm
Палет, CHEP 40 сm × 60 cm

OA

Прокат

Палет, CHEP 80 сm × 120 cm

OB

Прокат, на сноп/връзка/пачка

SZ

Палет, ISO T11

OE

Свиваема опаковка

SW

Палет, модулен, обръчи 80 сm × 100 сm

PD

Скара

SI

Палет, модулен, обръчи 80 сm × 120 сm

PE

Сляба

SB

Палет, модулен, обръчи 80 сm × 60 сm

AF

Калъф

SY

Палет, със свиваема опаковка

AG

Разделителен лист

SL

Палет, Triwall

TW

Шпиндел

SD

Палет, дървен

8A

Шпула

SO

Тава

P2

Куфар

SU

Колет

PC

Таблетка

T1

БРОЙ 4
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Цистерна-контейнер, общо

TG

Резервоар, цилиндричeн

TY

Резервоар, правоъгълен

TK

Сандъче за чай

TC

Средно голяма бъчва

TI

Кутия, консервна

TN

Табла

PU

Табла, съдържаща хоризонтално подредени GU
плоски предмети
Табла, еднослойна, без капак, твърд картон DV
Табла, еднослойна, без капак, пластмаса DS
Табла, еднослойна, без капак, стиропор

DU

Табла, еднослойна, без капак, дървена

DT

Табла, твърда, с капак и възможност за IL
подреждане една върху друга (CEN TS
14482:2002)
Табла, двуслойна, без капак, твърд картон DY
Табла, двуслойна, без капак, пластмаса

DW

Табла, двуслойна, без капак, дървена

DX

Пътнически сандък

TR

Вързоп

TS

Бъчва, малка

TB

Бъчва, малка, с капак

TL

Туба

TU

Туба, сгъваема

TD

Туба, с накрайник

TV

Туби, на сноп/връзка/пачка

TZ

Голяма бъчва

TO

Гума

TE

Свободен

UC

Елемент

UN

Неопакован или непакетиран

NE

Неопакован или непакетиран, много NG
елементи
Неопакован или непакетиран, един еле- NF
мент
Вакуумноопакован

VP

Опаковка „Vanpack“

VK

Казан

VA

Превозно средство

VN

Шишенце/мускал

VI

Бутилка с външна оплетка

WB

“
§ 4. В приложение № 10 към чл. 6, т. 29,
чл. 8, т. 30 „Класификатор на режимите и
други направления и процедури“ (клетка № 37)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1. „Кодове в първо подразделение“
се правят следните изменения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

а) текстът на код 42 се изменя така:
„42. Едновременно допускане за свободно
обращение и крайна употреба на стоки, които
са предмет на освободена доставка по ДДС
до друга държава членка, и ако е приложимо,
отложено плащане на акциз.
Обяснение: Предоставено е освобождаване
от заплащане на ДДС и където е приложимо,
на акциз, тъй като вносът е последван от
вътреобщностна доставка или прехвърляне на
стоки в друга държава членка. В този случай
ДДС и където е приложимо, акцизът се дължи
в държавата членка на крайно местоназначение. За да се използва тази процедура, лицата
трябва да отговарят на условията, изброени в
член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/
ЕО, и където е приложимо, на условията,
изброени в член 17, параграф 1, буква б) от
Директива 2008/118/ЕО.
Пример 1: Внос на стоки с освобождаване
от ДДС чрез данъчен представител.
Пример 2: Акцизни стоки, внесени от трета
държава, които са допуснати за свободно обращение и са обект на освободена доставка по
ДДС до друга държава членка. Допускането за
свободно обращение незабавно е последвано
от движение под режим отложено плащане
на акциз от мястото на внасяне, започнато
от регистриран изпращач в съответствие с
член 17, параграф 1, буква б) от Директива
2008/118/ЕО.“;
б) текстът на код 63 се изменя така:
„63. Реимпорт с едновременно допускане
за свободно обращение и крайна употреба на
стоки, които са обект на освободена доставка по ДДС до друга държава членка, и ако
е приложимо, отложено плащане на акциз.
Обяснение: Предоставено е освобождаване
от заплащане на ДДС и където е приложимо,
на акциз, тъй като реимпортът е последван
от вътреобщностна доставка или прехвърляне
на стоките в друга държава членка. В този
случай ДДС и където е приложимо, акцизът
се дължи в държавата членка на крайно местоназначение. За да се използва тази процедура, лицата трябва да отговарят на условията,
изброени в член 143, параграф 2 от Директива
2006/112/ЕО и където е приложимо, условията,
изброени в член 17, параграф 1, буква б) от
Директива 2008/118/ЕО.
Пример 1: Реимпорт след пасивно усъвършенстване или временен износ, като ДДС, се
начислява от данъчен представител.
Пример 2: Акцизни стоки, които се реимпортират след пасивно усъвършенстване и
са допуснати за свободно обращение, които
са обект на освободена доставка по ДДС до
друга държава членка. Допускането за свободно обращение незабавно е последвано от
движение под режим отложено плащане на
акциз от мястото на реимпорта, започнато
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от регистриран изпращач в съответствие с
член 17, параграф 1, буква б) от Директива
2008/118/ЕО.“
2. В т. 2. „Кодове във второ подразделение“
се правят следните изменения и допълнения:
а) таблица „Освобождаване“ се изменя така:
„Освобождаване
(Регламент (ЕО) № 1186/2009)
Член №

Код

Освобождаване от вносни мита
Лично имущество, принадле- 3
жащо на физически лица, преместващи обичайното си място
на пребиваване в Общността

C01

Зестра и домакински принад- 12, пара- C02
лежности, внасяни във връзка граф 1
с встъпване в брак
Подаръци, каквито обикновено 12, пара- C03
се поднасят по повод встъпване граф 2
в брак

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
Член №

Код

Оборудване, внесено с нетър- 51
говски цели от или за сметка на научноизследователска
институция или организация,
разположена извън Общността

C14

Лабораторни животни и би- 53
ологическ и или х имическ и
вещества, предназначени за
научни изследвания

C15

Тера певт и ч н и вещес т ва о т 54
човешки произход и реактиви
за определяне на кръвните и
тъканните групи

C16

Инструменти и апарати, пред- 57
назначени за медицински изследвания, диагностика или
провеж дане на медицинско
лечение

C17

Референтни субстанции, необ- 59
ходими за контрол на качеството на медицинските продукти

C18

C19

Лично имущество, придобито 17
по наследство

C04

Учебни принадлежности, учеб- 21
ни пособия и свързано домакинско оборудване

C06

Фармацевтични продукти, из- 60
ползвани при международни
спортни прояви

C20

Пратки с незначителна стой- 23
ност

C07

Артикули, предназначени за 61
благотворителни или филантропични организации

C08

Ар т и к ул и с ъгласно п ри ло - 66
жение III, предназначени за
слепи лица

C21

Пратк и, изпратени от едно 25
частно лице до друго
Дълготрайни активи и друго 28
оборудване, внасяно във връзка
с преместване на дейността от
трета държава в Общността

C09

Дълготрайни активи и друго 34
оборудване, принадлежащо на
лица, упражняващи свободни
професии, както и за юридически лица с нестопанска цел

C10

Материали с образователен, 42
научен и културен характер;
научни инструменти и апарати
съгласно посоченото в приложение I

C11

Материали с образователен, 43
научен и културен характер;
научни инструменти и апарати
съгласно посоченото в приложение II

C12

Материали с образователен, 44 – 45
научен и културен характер;
научни инструменти и апарати, внесени изключително
с нетърговски цели (включително резервни части, съставни части, принадлежности и
инструменти)

C13

Артикули съгласно приложение IV, предназначени за слепи
лица и внасяни от самите слепи
лица за тяхна лична употреба
(включително резервни части,
съставни части, принадлежности и инструменти)

67, пара- C22
граф 1,
бу к ва a)
и 67, параграф 2

Артикули съгласно приложение IV, предназначени за слепи
лица и внасяни от определени
и нс т и т у ц и и и орга н иза ц и и
(включително резервни части,
съставни части, принадлежности и инструменти)

67, пара- C23
граф 1,
бу к ва б)
и 67, параграф 2

Артикули, предназначени за
други лица с увреждания (различни от слепи лица), внасяни
от самите лица с увреждания
за тяхна лична употреба (включително резервни части, съставни части, принадлежности
и инструменти)

68, пара- C24
граф 1,
бу к ва a)
и 68, параграф 2

Стоки, предназначени за други
лица с увреждания (различни
от слепи лица), внасяни от определени институции и организации (включително резервни
части, съставни части, принадлежности и инструменти)

68, пара- C25
граф 1,
буква б)
и 68, параграф 2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН
Член №

Код

Стоки, предназначени за упот 74
реба от пострадали от бедствия

C26

Почетни отличия или награди 81

C27

Подаръци, получени в рамките 82
на международните отношения

C28

Предмети, предназначени за 85
употреба от монарси и държавни глави

C29

Образци на сток и с незна- 86
чителна стойност, внасяни с
рекламна цел

C30

Печатни материали и предмети 87 – 89
с рекламен характер, внасяни
с рекламна цел

C31

Продукти за употребяване или 90
консумиране по време на търговски панаири или подобни
прояви

C32

Стоки, внасяни с цел изпитва- 95
не, анализиране или проучване

C33

Пратки, изпращани на орга- 102
низации за защита на авторските права или за защита на
правата върху индустриална и
търговска собственост

C34

Туристически рекламни ма- 103
териали

C35

Разни документи и предмети 104

C36

Опаковъчни материали за уп- 105
лътняване и съхранение на
стоки по време на превозването им

C37

Сламена постеля, фуражи и 106
храни за животни по време на
превозването им

C38

Горива и смазочни материа- 107
ли, намиращи се в сухопътни
превозни средства и специални
контейнери

C39

Материали за гробища и въз- 112
поменателни надгробни паметници за жертви от войни

C40

Ковчези, погребални урни и 113
артикули за украса при погребални церемонии

C41

Освобож даване от износни
мита
Домашни животни, изнасяни 115
при преместване на селскостопанска дейност от Общността
в трета държава

C51

Фу ра ж и и х рани, изнасяни 121
едновременно с животните

C52

“;
б) в таблицата „Селскостопански стоки“
текстът на код Е02 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

„E02 Стандартни стойности при внос (например Регламент (ЕС) № 543/2011)“;
в) в таблицата „Други“, във „Внос“ между
редовете с код F04 и с код F11 се създава
ред F06:
„F06 Движение на акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз от мястото на
внасяне в съответствие с член 17, параграф 1,
буква б) от Директива 2008/118/ЕО.“;
г) в таблицата „Национални“ между редове
за код 9ТР и за код 093 се създава ред:
„Износ“;
д) в таблицата „Национални“ редът „Износ“
след код 094 се заличава.
§ 5. В допълнителната разпоредба в § 1 се
правят следните изменения:
1. Точка 1 „Статистическа стойност“ се
изменя така:
„1. „Статистическа стойност“ е стойността
на стоките към момента и на мястото, където
стоките пресичат границата на Република
България, определена съгласно член 4 от
Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията от
9 февруари 2010 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и
на Съвета относно статистиката на Общността
за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето
на данните, съставянето на статистиката за
търговията по характеристики на стопанската
дейност и по валута на фактуриране, както и
специфични стоки или движения.“
2. Точка 7 „Код на държава“ се изменя така:
„7. „Код на държава“ е двубуквеният ISO
код в съответствие с изискванията на член 5,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 471/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 6 май
2009 г. относно статистиката на Общността за
външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето
на данните, съставянето на статистиката за
търговията по характеристики на стопанската
дейност и по валута на фактуриране, както и
специфични стоки или движения.“
3. Точка 8 „Идентификационен номер на
лицето“ се изменя така:
„8. „Идентификационен номер на лицето“
е уникалният номер в Европейската общност
на икономическите оператори и други лица в
съответствие с правилата, определени в глава
6 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, издаван от
митнически орган или от друг определен за
целта орган или органи от държава членка – EORI номер.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Симеон Дянков
96
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-176
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частно
п рофесиона лно бизнес у чи лище „Евростандарт“ – София, изменям Заповед № РД-14-40 от
19.04.1996 г. (ДВ, бр. 40 от 1996 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-35 от 23.05.1997 г. (ДВ,
бр. 49 от 1997 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-53 от 3.06.1998 г. (ДВ, бр. 71 от 1998 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-113 от 15.07.2003 г.
(ДВ, бр. 68 от 2003 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-96 от 11.06.2004 г. (ДВ, бр. 57 от
2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-350
от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-122 от 17.07.2009 г.
(ДВ, бр. 62 от 2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-27 от 26.04.2011 г. (ДВ, бр. 37 от
2011 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-85 от
14.09.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-41 от 24.04.2012 г. (ДВ,
бр. 37 от 2012 г.), както следва:
В изречението: „Училището организира обучение по професиите“ се добавя:
„– по професия код 482030 Оператор на компютър, специалност 4820301 Текстообразуване от
професионално направление код 482 Приложна
информатика – първа степен на професионална
квалификация, по рамкова програма Е, задочна форма на обучение, с прием след основно
образование.
Училището ще работи по програми, утвърдени от МОМН.“
Министър:
С. Игнатов
145
ЗАПОВЕД № РД-14-177
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,

получило разрешение за откриване на Частно
основно училище „Елин Пелин“ – Стара Загора,
изменям Заповед № РД-14-61 от 13.06.2001 г. (ДВ,
бр. 60 от 2001 г.), изм. със Заповед № РД-14-56 от
14.06.2005 г. (ДВ, бр. 53 от 2005 г.), както следва:
Изречението „Възпитанието и обучението на
децата се провежда в сграда на адрес: Стара
Загора, ул. Антон Марчин 51, юг.“ се заменя
със: „Възпитанието и обучението на децата се
провежда в сграда на адрес: Стара Загора, кв.
Железник, ул. Индже войвода 7, вх. юг.“
Министър:
С. Игнатов
146
ЗАПОВЕД № РД-14-178
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради оптимизиране на мрежата от
професионални гимназии и намаляване броя
на обучаващите се ученици считано от 15 юли
2013 г. преобразувам Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“ – Монтана, и
Професионална гимназия по електротехника
„Христо Ботев“ – Монтана, в Професионална
гимназия „Христо Ботев“ – Монтана, ул. Неофит Бозвели 22А.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Имуществото на Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“– Монтана, и
Професионална гимназия по електротехника
„Христо Ботев“– Монтана, да продължи да се
ползва от преобразуваната гимназия.
3. Задължителната документация на Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“ – Монтана, и Професионална гимназия
по електротехника „Христо Ботев“ – Монтана,
да се съхранява в преобразуваната гимназия.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваната гимназия.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
147
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-444 от 14 декември 2012 г.
№ ЗЦУ-1357 от 14 декември 2012 г.

(Продължение от брой 3)
Приложение 5

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2013 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2013 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2012 година

2.

Справка за местните единици за 2012 година

3.

Справка за група предприятия през 2012 година

4.

Баланс към 31.12. 2012 година

5.

Отчет за доходите за 2012 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2012 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2012 година

8.

Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2012 година

9.

Справка за брутните застрахователни премии за 2012 година по институционални сектори, начислени от застрахователните дружества по общо застраховане

10.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2012 година

11.

Справка за платените данъци и такси за 2012 година

12.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2012 година

13.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2012 година

14.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2012 година

15.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2012 година

16.

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2010 - 2012 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към 31.12.2012 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
– Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
– Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO)**
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при предприятия група това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго предприятие).
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейността си ?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.

Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ**

V. Правен статут на предприятието
Акционерно дружество

1

Взаимозастрахователна кооперация

2

Клон на застрахователно предприятие с централен офис в държава, която не е
член на Европейското икономическо пространство

3

Клон на застрахователно предприятие с централен офис в държава, която е член
на Европейското икономическо пространство

4

Други

5

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
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VI. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?
ДА

НЕ

Дейността на предприятието, независимо от големината му е фамилен бизнес, когато е изпълнено едно от двете условия:
1. Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало предприятието, и/
или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или рода участва официално в управлението на предприятието.
2. Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва да притежават (заедно) най-малко 25% от акциите, даващи право на глас и поне един представител на семейството или рода да участва официално в управлението на предприятието.

VII. В състояние ли е Вашето предприятие да продължи дейността си по време на криза?
1. От природни бедствия (наводнения, земетресения, пожари и други)

ДА

НЕ

2. При кризи от военен характер (война)

ДА

НЕ

Преустановяването на дейността на Вашето предприятие може да задълбочи последиците от кризисното събитие в посока увеличаване
броя на безработните, затруднено снабдяване със стоки, услуги и продукти, предмет на Вашата основна дейност. Събраната информация
ще подпомогне компетентните органи да преценят съответните рискове, затова Вашата обективна преценка при отговорите на тези
въпроси е от изключителна важност.
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2012 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код

Код на Поречие**

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***
Вид дейностописание
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол
Среден брой през годината на работещите собственици
Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

Код (КИД 2008)**
Код (НКИД 2003)**

С Т Р.
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Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
„Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
„Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд ” за предприятието.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

С Т Р. 1 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р. България
(включително централния офис)

3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2012 г.)
3.5. Нетен размер на приходите от дейността в хил. лв. (консолидиран за 2012 г.)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на

ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

(физическо лице)

Данни за контакт
5.4. Телефон**
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
Име на държавата

6.2. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП

6. Данни за контакт
6.3. Телефон**
6.4. Електронна поща
6.5. Интернет страница
* Попълва се в ТСБ.
** В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).

Код ISO*
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Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н в зависимост
от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1 от
Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк(директен) в колона П, непряк(индиректен) в колона Н. В колона „Процент
на собственост/контрол” се вписва процентът.
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100%

30%

30%
C

D
40%

Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

Наименование

Държава на ЕИК на правната единица
регистрация
(ако е българска)

Вид контрол

П

Н

Процент на
собственост/контрол

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 4
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 2 3
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БРОЙ 4

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31. 12. 2012 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други

22130

Общо за раздел А

22100

Б. ИНВЕСТИЦИИ
I. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за собствени нужди

22210
22211

II. Инвестиции в дъщерни, съвместни, асоциирани и други предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие
Акции и дялове в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22221

Дългови ценни книжа, издадени от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия,
както и предоставените им заеми

22222

Други дялови участия

22223

Дългови ценни книжа, издадени от, други предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие, както и предоставените им заеми

22224

Общо за група II

22220

III. Други финансови инвестиции
Акции и други ценни книжа с променлив доход и дялове в инвестиционни фондове

22231

Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход

22232

в т.ч. ценни книжа, издадени и гарантирани от държавата

22239

Участие в инвестиционни пулове

22233

Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

Други заеми

22235

Депозити в банки

22236

Други

22237

Общо за група III

22230

IV. Депозити в цеденти

22240

Общо за раздел Б

22200

В. Инвестиции в полза на полици по застраховка “ЖИВОТ”, свързана с инвестиционен
фонд
Инвестиции в земя и сгради
Други финансови инвестиции
Общо за раздел В

22310
22320
22300

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Г. Вземания
I. Вземания от директни застрахователни операции
Вземания от застраховани/застраховащи лица
Вземания от посредници

22411
22412

Общо за група І

22410

II.Вземания от презастрахователни операции

22420

III.Други вземания
Вземания по регреси и абандони

22431

Други вземания

22432

в т.ч. данъци за възстановяване
от тях: към общините

22435
22436

Общо за група ІІІ

22430

Общо за раздел Г

22400

Д. Други активи
I.Други материални активи
Машини, съоръжения и оборудване
Други
Общо за група І

22511
22512
22510

II.Парични наличности и парични еквиваленти
Парични наличности по банкови сметки

22521

в т.ч. блокирани парични средства

22525

Парични наличности по каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти

22522
22526
22523

Общо за група ІІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

E. Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход
I. Натрупана лихва и рента /наем/

22610

II. Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III. Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Капитал и резерви
I. Записан акционерен капитал или еквивалентни фондове

23110

в това число:
Невнесен капитал

23111

Изкупени собствени акции

23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

В. Технически резерви
1. Пренос-премиен резерв
Брутна сума

23311

Дял на презастрахователите

23312

Пренос-премиен резерв, нетен от презастраховане
2. Резерв за неизтекли рискове

23310
23320

3. Математически резерв
Брутна сума

23331

Дял на презастрахователите

23332

Математически резерв, нетен от презастраховане

23330

4.Резерв за предстоящи плащания
Брутна сума

23341

Дял на презастрахователите

23342

Резерв за предстоящи плащания, нетен от презастраховане
5. Запасен фонд

23340
23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите
Брутна сума

23361

Дял на презастрахователите

23362

Капитализирана стойност на пенсиите, нетна от презастраховане

23360

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви
Брутна сума

23391

Дял на презастрахователите

23392

Други технически резерви, нетни от презастраховане
Общо за раздел В, нето от презастраховане

23390
23300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

Г. Резерви по застраховка “ЖИВОТ”, свързана с инвестиционен фонд
Брутна сума

23410

Дял на презастрахователите

23420

Сума, нетна от презастраховане

23400

Д. Депозити, получени от презастрахователи

23500

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

II. Задължения по презастрахователни операции

23620

III. Облигационни заеми

23630

IV. Задължения към кредитни институции

23640

V. Други задължения

23650

в това число:
Задължения към персонала

23651

Задължения към социалното осигуряване

23652

Данъчни задължения

23653

от тях: към общините

23655

Общо за раздел Е

23600

Ж. Натрупвания и доход за бъдещи периоди

23700

Сума на пасива (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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БРОЙ 4

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет - общо застраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане
Брутни начислени (записани) премии
Отстъпени премии на презастрахователи
Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв (+/-)
в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове
Промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-)
2. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет (код 26600)
3. Друг технически приход, нетен от презастраховане
4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане
Изплатени претенции, нетни от презастраховане
Брутна сума
Дял на презастрахователите
Промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания (+/-)
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания (+/-)
5. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани
в други позиции
Промяна в брутната сума на други технически резерви (+/-)
Промяна в дела на презастрахователите в други технически резерви (+/-)
6. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане
7. Нетни оперативни разходи
Аквизиционни разходи
в т.ч. аквизационни комисионни
Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)
Административни разходи
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата
8. Други технически разходи, нетни от презастраховане
9. Промяна в запасния фонд (+/-)
10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8+9)
ІІ. Технически отчет - животозастраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане
Брутни начислени (записани) премии
Отстъпени премии на презастрахователи
Промяна в брутния размер на пренос- премийния резерв (+/-)
Промяна в дела на презастрахователите в пренос- премийния резерв (+/-)
2. Приход от инвестиции
Приход от дялови участия
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

24100
24110
24120
24130
24131
24140
24200
24300
24400
24410
24411
24412
24420
24430
24500
24510
24520
24600
24700
24710
24711
24720
24730
24740
24800
24900
24000
25100
25110
25120
25130
25140
25200
25210
25211
25220
25225

Приход от земя и сгради

25221

Приход от други инвестиции

25222

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25230

Печалби от реализацията на инвестиции

25240

3. Нереализирани печалби от инвестиции

25300

4. Друг технически приход, нетен от презастраховане

25400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4
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ВЕСТНИК

Показатели

С Т Р. 2 9
Код на
реда

а

б

5. Възникнали претенции, нетни от презастраховане
Изплатени суми и обезщетения
Брутна сума
Дял на презастрахователите
Промяна в резерва за предстоящи плащания
Брутна сума (+/-)
Дял на презастрахователите (+/-)
6. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции
Математически резерв, нетен от презастраховане
Брутна сума (+/-)
Дял на презастрахователите (+/-)
Други технически резерви, нетни от презастраховане (+/-)
Брутната сума (+/-)
Дял на презастрахователите (+/-)
7. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане
8. Нетни оперативни разходи
Аквизиционни разходи
в т.ч. аквизационни комисионни
Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)
Административни разходи
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата
9. Разходи по инвестиции
Разходи по управление на инвестициите
Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
Загуби от реализацията на инвестиции
10. Нереализирани загуби от инвестиции
11. Други технически разходи, нетни от презастраховане
12. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет (код 26400)
13. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3+4-5-6-7-8-9-10-11-12)
ІII. Нетехнически отчет
1. Салдо по техническия отчет - общо застраховане (код 24000)
2. Салдо по техническия отчет - животозастраховане (код 25000)
3. Приходи от инвестиции
Приход от дялови участия
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от земя и сгради
Приход от други инвестиции
Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
Печалби от реализацията на инвестиции
4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от животозастрахователния технически
отчет (код 25970)
5. Разходи по инвестиции
Разходи по управление на инвестициите
Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
Загуби от реализацията на инвестиции
6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет по общо застраховане (код 24200)
7. Друг приход
8. Други разходи, включително преоценки на стойности
9. Печалба или загуба от присъщи дейности (+/-) (1+2+3+4- 5- 6+7- 8)
10. Извънредни приходи
11. Извънредни разходи
12. Извънредна печалба или загуба (+/-) (10-11)
13. Корпоративен данък
14. Други данъци
15. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (9+12-13-14)

25500
25510
25511
25512
25520
25521
25522
25600
25610
25611
25612
25620
25621
25622
25700
25800
25810
25811
25820
25830
25840
25900
25910
25920
25930
25950
25960
25970
25000
26100
26200
26300
26310
26311
26320
26325
26321
26322
26330
26340
26400
26500
26510
26520
26530
26600
26700
26800
26900
26910
26920
26930
26940
26950
26000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 4

СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА
Раздел І. Технически отчет - общо застраховане (код на реда 24730)
Код на
реда

Показатели
а
Административни разходи (код 24730)
Материали и външни услуги
в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал
Възнаграждения
Осигуровки
Амортизация
Други административни разходи
в т.ч. разходи за командировки

б
24750
24751
24758
24752
24753
24754
24755
24759

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

Раздел ІІ. Технически отчет - животозастраховане (код на реда 25830)
Код на
реда

Показатели
а

б

Административни разходи (код 25830)
Материали и външни услуги
в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал
Възнаграждения
Осигуровки
Амортизация
Други административни разходи
в т.ч. разходи за командировки
Самостоятелни позиции:
Приход от лихви
в това число:
Приход от лихви от резидентни търговски банки
Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи)
Приход от лихви по търговски вземания
Разходи за лихви
в това число:
Начислени лихви към резидентни търговски банки
Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи)
Начислени лихви по търговски задължения
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

25850
25851
25858
25852
25853
25854
25855
25859
25860
25865
25861
25862
25870
25875
25871
25872
25880
25890

Раздел ІІІ. Нетехнически отчет
Код на
реда

Показатели
а
Приход от лихви
в това число:
Приход от лихви от резидентни търговски банки
Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи)
Приход от лихви по търговски вземания
Разходи за лихви
в това число:
Начислени лихви към резидентни търговски банки
Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи)
Начислени лихви по търговски задължения
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

б
26960

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

26965
26961
26962
26970
26975
26971
26972
26980
26990
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
1.Салдо в началото на отчетният период
2. Преоценка на дълготрайни материални
активи
Увеличение
Намаление
3. Преоценка на дългосрочни инвестиции
Увеличение
Намаление
4. Отчетна печалба /загуба/ за периода
5.Изменение на капитала за сметка на
собствениците
Увеличение
Намаление
6. Резерв при свръхинфлация
7.Други изменения в собствения капитал
8.Изменения на застрахователните резерви
Увеличение
Намаление
9.Застрахователни резерви към края на
отчетният период
10.Салдо към края на отчетният период

Показатели

24310

1

2

3

4

5

Ръководител:
Съставител:

7

8

9

(Хил. левове)

11

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

10

12

13

Дата:

14

16

(телефон)

(подпис)

15

Резерв Пренос - Други
Резултат
Общо собствен
на пред- премиен резерви
капитал и застрастоящи резерв
хователни резерви
плащаПечалба Загуба
Собст- Застрания
вен
ховакапитал телни
резерви

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

Осно- Общи Преоце- Резерви Допъл- Резерв Запасен Матема- Капивен резерви нъчни
от
нителен за други фонд тически таликапирезерви преводи резерв рискове
резерви зирана
тал
и задълстойност
жения
на пенсиите

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

24251
24252
24260
24270
24280
24281
24282
24290

24221
24222
24230
24231
24233
24240
24250

б
24210
24220

Код на
реда

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2012 ГОДИНА
Код на реда
Наименование на паричните потоци
а
I. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ 1 ЯНУАРИ

Сума (хил.лева)
текущ период предходен период

б
82000

II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
А. Постъпления от застрахователна дейност
Получени премии от застраховане

83110

Получени премии от презастраховане

83120

Получени комисионни от презастрахователи

83130

Постъпления от кореспонденти

83140

Получени дебиторски вземания

83150

Получени дарения

83160

Получени суми от осигурителни организации

83170

Положителни курсови разлики

83180

Други постъпления

83190

Всичко постъпления от застрахователна дейност

83100

Б. Плащания за застрахователна дейност
Изплатени обезщетения или суми по застраховане

83210

Изплатени премии на презастрахователи

83220

Изплатени комисиони по презастраховане

83230

Плащания на кореспонденти

83240

Изплатени заплати

83250

Изплатени осигурителни вноски

83260

Изплатени данъци

83270

Отрицателни курсови разлики

83280

Плащания за услуги

83290

Други плащания

83295

Всичко плащания за застрахователна дейност

83200

В. Нетен паричен поток от застрахователна дейност

83000

ІІІ. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
А. Постъпления от инвестиционна дейност
Постъпления от инвестиции на застрахователните резерви

84110

Постъпления от инвестиции на собствен капитал

84120

Други постъпления

84130

Всичко постъпления от инвестиционна дейност

84100

Б. Плащания за инвестиционна дейност:
От застрахователни резерви (общо)

84210

Покупка на ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

84211

Покупка на необременени с тежести недвижими имоти

84212

Покупка на облигации, издадени или гарантирани от общините

84213

Покупка на ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса

84214

Банкови депозити

84215

Заеми срещу застраховки по “Живот”

84216

От свободни средства (общо)

84220

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Код на реда
Наименование на паричните потоци
а

Сума (хил.лева)
текущ период предходен период

б

Покупка на недвижими имоти

84221

Покупка на акции и дялове

84222

Други плащания

84223

Всичко плащания за инвестиционна дейност

84200

В. Нетен паричен поток от Инвестиционна дейност

84000

1

2

ІV. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
А. Постъпления от финансова дейност
Постъпления от емисия на дялов капитал

85110

Получени дългосрочни заеми

85120

Други постъпления

85130

Всичко постъпления от финансова дейност

85100

Б.Плащания за финансова дейност
Изплатени заеми

85210

Изплатени лихви по заеми

85220

Изплатени дивиденти

85230

Други плащания

85240

Всичко плащания за финансова дейност

85200

В. Нетен паричен поток от финансова дейност

85000

V. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА

86000

VІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА

87000

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

7235

7240

7245

7250

7255

7260

7000

Застраховка “Обща гражданска отговорност”

Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби

Застраховка на правни разноски

Помощ при пътуване

Общо

7230

Застраховкa “Гражданска отговорност” на превозни средства

7225

Застраховка “Пожар” и “Природни бедствия”

7231

7220

Застраховка на товари по време на превози

Застраховкa “Щети на имущество”

7215

Застраховка на превозни средства

в т. ч. застраховка “Пожар”

7210

Застраховкa “Заболяване”

7160

Допълнителна застраховка

Застраховка “Злополука”

7150

Изкупуване на капитал

7170

7140

Постоянна здравна застраховка

7200

7130

Застраховка “Живот” (свързана с инвестиционен фонд)

Общо застраховане

7120

Женитбена и детска застраховка

1

2

3

Ръководител:
Съставител:

5

общо
6

в т. ч. със
седалище
извън страната
8

в т. ч. със
седалище
извън страната

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

7

общо
9

общо
10

Дата:

в т. ч. със
седалище
извън страната

Получени обезщетения по
пасивно презастраховане
по договори, приети от
презастрахователи

(подпис)

12

в т. ч. със
седалище
извън страната

(телефон)

11

общо

Изплатени обезщетения по
активно презастраховане на
застрахователи

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

4

в т. ч. на
населението

общо

в т. ч. от
населението

общо

Начислени премии по активно
презастраховане по договори,
приети от застрахователи

( Левове )

ДЪРЖАВЕН

Застраховка “Злополука”

7110

Застраховка “Живот” и рента

б

а

7100

Видове застраховки

Отстъпени премии по пасивно
презастраховане по договори,
пласирани на презастрахователи

Активно и пасивно презастраховане

34

Животозастраховане

Код на
реда

Начислени застрахователни
обезщения

Брутен размер на начислените
застрахователни премии

Общо

СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА 2012 ГОДИНА

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, получили лиценз.
Групирането на видовете застраховки е съобразено с класификацията по раздели I и II, от приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането.
В колони 1 и 2 се попълва брутният размер на застрахователните премии, включително отстъпените на презастрахователи премии и получените премии по активно презастраховане. Сумата се посочва преди облагането й с данък.
Застраховките на превозни средства (код 7220) включват: застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови; застраховка на
релсови превозни средства; застраховка на летателни апарати и застраховка на плавателни съдове, посочени в Закона за застраховането.
Застраховки „Гражданска отговорност на превозни средства“ (код 7240) включват: застраховки „Гражданска отговорност“, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства, летателни апарати и плавателни съдове, посочени в Закона за застраховането.
Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби (код 7250) включват: застраховка на кредити; застраховка на гаранции и
застраховка на разни финансови загуби, посочени в Закона за застраховането

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2012 Г.
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Показатели

Код на
реда

Хил. левове

а

б

1

Брутни начислени застрахователни премии по институционални сектори

800

Нефинансови предприятия

810

Финансови предприятия

820

Българска народна банка

821

Търговски банки

822

Други финансови посредници, с изключение на застрахователни предприятия и пенсионни фондове

823

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - включва финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни брокери и посредници и други финансови посредници

824

Застрахователни предприятия и пенсионни фондове

825

Държавно управление

830

Централно държавно управление

831

Местно държавно управление

832

Социалноосигурителни фондове

833

Организации с нестопанска цел (фондации, творчески съюзи, синдикални организации и други)

840

Домакинства (физически лица)

850

Останал свят (нерезидентни единици)

860

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от застрахователните предприятия, извършващи дейности по общо застраховане.
Сектор “Нефинансови предприятия” включва всички единици, чиято основна дейност е производство и пазарна реализация на стоки
и оказване на нефинансови услуги с цел реализиране на печалба.
Сектор “Финансови предприятия” включва:
- Българска народна банка
- Търговските банки
- Други финансови посредници, с изключение на застрахователни предприятия и пенсионни фондове - инвестиционни дружества,
управляващи инвестиционни дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници, които са получили разрешение за
осъществяване на сделки, свързани с ценни книжа. Включват се също и предприятията, ангажирани с финансов лизинг, корпорациите
занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании,
които само контролират и направляват група от поделения основно ангажирани с финансово посредничество и/или със спомагателни
финансови дейности, но които сами по себе си не са финансови предприятия.
- Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни
брокери и посредници, здравноосигурителни дружества и други финансови посредници.
- Застрахователни предприятия и пенсионни фондове - застрахователни дружества (общозастрахователни, животозастрахователни,
презастрахователни) и пенсионни фондове.
Сектор “Държавно управление” включва:
- Централно държавно управление - Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица,
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции,
Българска национална телевизия и Българско национално радио.
- Местно държавно управление - всички общини като единици на публичната администрация.
- Социалноосигурителни фондове - институционални единици, които управляват социално-осигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор “Организации с нестопанска цел (фондации, творчески съюзи, синдикални организации и други)” се състои от институции
и отделни юридически личности, които обслужват домакинствата. Секторът включва синдикати, политически партии, фондации,
сдружения, църковни и религиозни общества, читалища и други.
Сектор “Домакинства (физически лица)” включва личности или групи от личности като потребители и производители на стоки
предимно за собствена крайна употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания.
Сектор “Останал свят (нерезидентни единици) ” включва всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции
с резидентни единици или имащи други икономически връзки с резидентни единици. Резидентите на страната са дефинирани като
единици, чийто център на икономически интерес е на територията на страната, седалището им е разположено на същата територия и имат
организирано производство, в което участват. Клоновете на резидентни единици в чужбина, чийто център на интерес е на територията на
друга страна, се третират като нерезиденти.

4520

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)
Жилищни сгради

4540
4550

Други разходи

х

а
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)
Производствени сгради
Търговски сгради
Други видове нежилищни сгради
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)
Транспортна инфраструктура
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии
Други видове инженерно-строителни съоръжения

Наименование на обекта

Код на
реда
б
4610
4611
4612
4613
4620
4621
4622
4623

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2012 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2012 г.

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

Разходи за придобиване на
ДМА през текущата година чрез
строителство и закупуване

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2012г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2012 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2012 ГОДИНА

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 3 7

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2012 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; здравноосигурителни дружества;
пенсионноосигурителни дружества; бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства,
ведомства, организации и общини) и централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за
една дейност в едно населено място, попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места
въвеждат обобщен отчет и детайлни отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на
общите разходи за придобиване на ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2012г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2012г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р. 3 9

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2012 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа
(Левове)
Платени суми Код на реда
левове, цели числа

Показатели
а

б

1

Данъци и такси за превозни средства
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и
въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р. България за гражданските
въздухоплавателни средства
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8462

8469
8463

Пътна такса (винетка) - закупена в България

8464

Платени суми за замърсяване, съгласно:
Закон за чистотата на атмосферния въздух

8471

Закон за водите

8472

Закон за управление на отпадъците

8473

Такса смет

8474

Закон за защитените територии

8475

Закон за лечебните растения

8476

Платени суми за ползване на ресурси
Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите

8483

За събиране на билки

8484

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

40
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ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица - предприятия, поделения на предприятия, стопански организации, бюджетни
предприятия /областни и общински администрации, министерства, ведомства, научни институти/, банки, предприятия с нестопанска цел,
специализирани инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни и застрахователни дружества и други,
които са платили суми за посочените в справката данъци и такси през 2012 година. Общините попълват една обща справка за сумите,
които са платили, а не които са получили като данъци и такси от населението и фирмите. Справката се попълва в ЛЕВОВЕ.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства. Това са такси за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, както и за право на ползване на табели с регистрационен номер. Заплащат се от собствениците на превозните
средства еднократно, при регистрацията им.
Данък върху превозните средства – тук се включват годишните данъци по Закона за местните данъци и такси, раздел IV „Данък върху
превозните средства” и с тях се облагат: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република
България за гражданските въздухоплавателни средства, заплащани от собствениците на превозните средства.
Данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. С
него се облагат документално обоснованите разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тези превозни
средства предприятието осъществява управленска дейност. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите се определя по
реда и условията на чл.215 от ЗКПО. Данъчно задължени лица за този вид данък са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен
данък.
Данъци върху замърсяванията на околната среда
Таксите за замърсяване на околната среда са насочени към опазването на околната среда, съхраняване на биологичното разнообразие,
опазване и ползване на компонентите на околната среда, контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда,
предотвратяване и ограничаване на замърсяванията. Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за
околната среда, която обуславя голямото им разнообразие.
Закон за чистотата на атмосферния въздух – таксите се заплащат от крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра
По Закона за водите - такси за замърсяване за: заустване на отпадъчни води в повърхностни води и отвеждане на замърсители в
подземните води.
По Закона за управление на отпадъците в ПУДООС или в други организации по оползотворяване на отпадъци постъпват сумите от
продуктова такса - в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, която се заплаща от данъчнозадължените лица: лицата,
пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; отговарящи за разделното им
събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване; както и лицата,
които пускат на пазара опаковани стоки, отговарящи за разделното събиране на отпадъците, получени при употребата на тези стоки,
както и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване.
Такса смет - се заплаща за събирането, извозването и обезвреждането в депа или съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането
на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Определя се в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет и се заплаща всяка година заедно с данъка от данъчно задължените лица за притежаване на недвижими
имоти.
По Закона за защитените територии това са разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели на
гъби и диворастящи плодове.
По Закона за лечебните растения – такси за ползване на лечебни растения
Платени суми за ползване на ресурси
За ползване на водни ресурси – включват се само разрешителни за водовземане на повърхностни, подземни и минерални води. Не се
включват платените суми към ВиК за доставка на вода.
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят по нормативно определени тарифи поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, посочен по регистрите
за производство на съответната кариера или по количествата, определени във временните или еднократните разрешения за добив на
кариерни материали.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно §11 от предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, от средствата по чл. 179, ал.1 и тарифните такси, които се внасят по силата на Закона за лова и опазването
на дивеча.
Такси за събиране на билки – сумите, които се внасят в националния бюджет от ползването на находища в земеделски земи, води и
водни обекти – държавна собственост, в границите на населените места и поземления фонд, съгласно чл. 24 и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за
лечебните растения. Таксите се определят по Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и
водни обекти – държавна собственост. (ПМС № 94 от 29.05.2000 г., обн., ДВ,бр. 46 от 06.06.2000)

а

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи

6260

Общо за група II

6200

6261

6250

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

2

2а

3

на излезлите през
периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

5

увеличение

6

намаление

7

Преоценена
стойност
(4+5-6)

8

в началото
на
периода
9

начислена през
периода

10

отписана
през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)

12

увеличение

13

намаление

Последваща
оценка

14

Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т. ч. предоставени аванси

6240

Други дълготрайни материални активи

6231

Транспортни средства

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

6230

6214

6220

6213

Сгради със смесено предназначение

Съоръжения

6212

Сгради жилищни

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други

6211

Сгради нежилищни

6210

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6140

в т. ч. предоставени аванси

6130

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6122

Авторски и други права върху развлекателни,
литературни и артистични произведения

1

в началото
на периода

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Търговска репутация

6121

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин

в това число:

6111

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

Продукти от развойна дейност

6110

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 4 1

6357

6360

6356

Изкупени собствени акции

6000

6355

Други заеми

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6354

Дългосрочни инвестиции

IV. Отсрочени данъци

6353

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

1

в началото
на периода

2

2а

3

на излезлите през
периода

Дата:

4

в края на
периода
(1+2-3)

5

увеличение

6

намаление

Лице за контакт:

9

начислена през
периода

11

в края на
периода
(8+9-10)

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

10

отписана
през
периода

12

увеличение

13

намаление

14

Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Съставител:

8

в началото
на
периода

Ръководител:

7

Преоценена
стойност
(4+5-6)

Амортизация

Последваща
оценка

42

Общо за група III

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

б

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

а

Показатели

Код на
реда

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия

2311

Търговски банки

2312

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2313

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2314

Застрахователи и пенсионни фондове

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

2321

Търговски банки

2322

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба / покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2323

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2324

Застрахователи и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации
Дългосрочни
Краткосрочни
II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови документи и права

2350

1. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

Нефинансови предприятия

2361

Търговски банки

2362

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2363

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2364

Застрахователи и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2012
3

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

Преоценена стойност към
31.12.2012

б

1

2

3

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

БРОЙ 4

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки

2372

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2373

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2374

Застрахователи и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

2381

x
x

Търговски банки

2382

x

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2383

x

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2384

x

Застрахователи и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните ценни книжа и финансови деривати
по институционални сектори
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни
книжа и другите дългови документи и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход
в практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията “Други дългови документи и права” включва всички останали сделки с дългови ценни книжа различни от компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2012 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)
от код 1001: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

1000
1001
1002

x
x

x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство
- непреизчислени към пълна заетост

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo и платено
време през годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

в т.ч. постъпили за първи път от образователната система

1830

Напуснали през годината - общо

1840

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Човекодни за действително използван платен отпуск и престой
в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1920
1921
1930
1931
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а

в т.ч.
в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

Възнаграждение над основната заплата
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

3130

в т.ч.

годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати
и други еднократни възнаграждения

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален
стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

3160

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС

3161

по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС

3162

по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)(код 3170 = код 3171 + код 3172)
от тях:

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Код на
реда

3170

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

3171

За допълнително доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)

3172

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Разходи за обучение на персонала

3191

Други разходи свързани с наетите лица

3192

Субсидии получени от работодателя

3193

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)

1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)
в т.ч.

1700

ненавършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО

1710

навършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО

1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие
в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
В годишния формуляр за 2012 година са включени допълнителни показатели за отработеното време и разходите за труд свързани с наетите
лица по трудово или служебно правоотношение. Събирането на информация за тези показатели произтича от разпоредбите на Регламент №
530/1999 на Съвета и Регламент № 1737/2005 на Европейската Комисия и има за цел осигуряването на съпоставима информация за пазара на
труда в Европейската общност.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между регламентираното по договор непълно работно време и законоустановеното работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
На кодове 1920 и 1921 се посочват дните на действително ползван полагаем годишен отпуск през 2012 г. вкл. и от минали години; платени
отпуски за обучение съгласно чл. 169, ал. 1, 3 и 4, чл.170 ал. 1 от КТ, платен отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС, други видове платен отпуск съгласно чл. 157, 158, ал. 1, чл. 159, ал. 1, чл.161, ал.1 (когато този отпуск е платен), чл.166 и 168 от КТ. Тук се включват още и дните за временна
неработоспособност, платени от работодателя и дните на платения престой.
Не се включват отпуските по условията на: чл. 161, ал.1 (когато този отпуск е неплатен), чл. 162, 163,164,165,167 от КТ.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, работа
през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3171 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и
професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, “Учителски пенсионен фонд”,
разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, здравноосигурителните вноски и вноските
за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3172 се посочват разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване. Не се включат осигурителните вноски за допълнително доброволно осигуряване,
когато те са за сметка на наетото лице, дори и в случаите, когато по желание на работника, работодателят удържа от трудовото възнаграждение
осигурителната вноска и я превежда в осигурителното дружество.
13. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
14. На код 3190 се посочва данакът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.2 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
15. На код 3191 се посочват разходите, направени за повишаване квалификацията и уменията на персонал; за поддръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (без възнагражденията на персонала); за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни
за предприятието преподаватели и инструктори, разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението, и суми, плащани на организации за
професионално и друго обучение.
16. На код 3192 се посочват разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна предпазна храна и противоотрови, разходи по преместване на работника или служителя на работа в друго населено място (чл. 216 от КТ или чл. 81б, ал. 4 от ЗДС ), разходи за
набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за
временно настаняване на новонаетия персонал) и други.
17. На код 3193 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на
разходите за основно и допълнително трудово възнаграждение на наетите лица. За субсидии се считат и получаваните от работодателите средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта съгласно чл. 30а, ал. 1, т.1,2 и 3 от ЗНЗ и сумите получавани от работодателя за възнаграждения на персонала по програми финансирани от фондове на Европейския съюз. Не се включват сумите, отнасящи се за разходи за социално
осигуряване и тези получавани по схеми за обучение на персонала. Не се считат за субсидии сумите получавани от държавния бюджет за възнаграждения на персонала в общинската администрация и сумите предоставяни от Националната здравноосигурителна каса по клинични пътеки.
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се вклюват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол. Не трябва да се посочват социалните и здравни осигуровки на работещите собственици
(посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда, ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта.

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

1

Отчет

4

Медицински
науки

704
705
706
707
708
709

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско стопанство и риболова
Развитие на образованието

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

Разходи за НИРД - общо (701÷714)
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

а

5

Селскостопански науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

б

- предприятия от Вашата група предприятия

Нетърговски организации
Чуждестранни източници - общо
(221+222+223+224)
Чуждестранни предприятия (228+229)

Национални източници - общо (211÷214)
Предприятия / Собствена стопанска дейност,
различна от НИРД
Бюджетни организации и правителствени
фондове (ФНИ, НИФ)
Висши училища

Разходи за НИРД - общо (210+220)

а

Код на
реда

3

Технически
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

140
150

2

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

121

120

111

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки
(Хил. левове)

1

б
100
110

Общо

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. Разходи за НИРД - общо (110+120)
Текущи разходи за НИРД (130+140+150)

а

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
Код н а
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 4 9

а

321

а

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

4

в т.ч.
жени

3

4

5

общо

в т.ч.
жени

Висше
образование
общо

общо

5

общо
6

в т.ч.
жени

7

общо
9

общо
10

7

общо

8

в т.ч.
жени

Бакалаври и
магистри

11

общо

9

общо

10

в т.ч.
жени

13

общо
14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки

11

общо

12

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални
бакалаври

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

Доктори и
доктори на
науките

6

в т.ч.
жени

Технически
науки

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
*Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например:
- ако 3 лица са използвали половината от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки (50%), то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (3 x 0,5) = 1,5;
- ако 2 лица са използвали 20% от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (2 x 0,2) = 0,4;
- ако 1 лице, заето с НИРД, е работило само през половината година , то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е = (1 x 0,5) = 0,5.

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

(Среден брой през годината)

50

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката

С Т Р.
БРОЙ 4

511

512

513

514

515

516

под 25 г.

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

а

Изследователи - общо (511÷516)

Код на
реда

Възрастови групи

Раздел VI. Изследователи по възрастови групи
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи – общо (611÷618)

а

Гражданство

Раздел VII. Изследователи по гражданска принадлежност
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2012 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем
от знания за нови приложения. Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от
широката гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент
на новост и на отстраняване на научната и/или техническата неопределеност. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също
се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
ДМА, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански
договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в
текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
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на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси,
методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти,
тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват
в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната област, в която
работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2012 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочва персонала, зает с НИРД, с гражданска принадлежност към някоя от следните държави
членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция,
Чехия и Швеция.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 - 2012 ГОДИНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Справката се попълва от всички предприятия, осъществяващи следните икономически дейности: Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и
застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; Научноизследователска и развойна дейност; Рекламна дейност и проучване на пазари.
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови методи от Вашето предприятие. Иновациите трябва да са нови за Вашето предприятие, въпреки че те биха могли да бъдат първоначално
разработени от други предприятия.
•• Предприятията, които през последните три години (2010 - 2012) са реализирали и внедрили нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси, попълват всички раздели на формуляра.
•• Предприятията, които през последните три години (2010 - 2012) не са осъществили продуктови и процесови иновации
отговарят с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1 и попълват Раздел А и от Раздел З до Раздел М включително.
(Моля, отбележете Вашия отговор с “Х”.)

РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
А.1. През 2012 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?

Да

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис .............…...........................
Код по ISO

 Попълва се от ТСБ

* Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от предприятията в групата може да
обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или да обслужва различни продуктови пазари. Главният офис също е част
от групата предприятия, като неговото местонамиране може да бъде на територията на друга държава. Предприятията, които са част от група
предприятия, трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.

А.2. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е:
(Възможен е повече от един отговор)

Да

Не

1. Сливане с или вливане в друго предприятие
2. Продажба, закриване или изнасяне на част от задачите и функциите на Вашето предприятие
3. Създаване на нови дъщерни дружества във Вашата страна или в други европейски страни*
4. Създаване на нови дъщерни дружества извън Европа
А.3. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през последните
три години (2010 - 2012)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Местен / регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Държави членки на ЕС и асоциирани държави*
4. Други държави
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

А.4. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот през последните
три години (2010 - 2012)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.3.)
РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми. Като продуктови иновации
трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари. Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или
стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането, образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Б.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:

Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови стоки и
чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?

(Възможен е повече от един отговор)

Стоки Услуги

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално разработени от
други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1

Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен офис и др.).
Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

Б.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара иновационни
продукти (стоки и услуги), които са:
1. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт на
Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван
продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти

Да

Не

Б.4. Посочете какъв дял от оборота2 на Вашето предприятие за 2012 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 г. - нови за Вашия пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 г. - нови само за
предприятието Ви
3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 година
(вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%
%

4. Оборот за 2012 г. общо (1+2+3) = 100%
2

100 %

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви, а за застрахователните дружества - на приходите от комисионни.

Б.5. Има ли поне един от Вашите иновационни продукти (стоки и услуги), реализирани на пазара през последните три
години (2010 - 2012), който според Вас е бил:
Да

Не

Не знам

1. Нов за България
2. Нов за Европа*
3. Нов за света
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания,
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония, Малта,
Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция, Испания, Швеция и Великобритания.

(Ако отговорът на Б.5.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.6. Какъв дял от оборота на Вашето предприятие за 2012 г. (посочен по-горе във въпрос Б.4.1) се дължи на нови за света иновационни продукти (стоки и услуги), които са реализирани на пазара през последните три години (2010 – 2012)?
1.

по-малко от 1%

2.

от 1% до 4.9%

3.

от 5% до 9.9%

4.

от 10% до 24.9%

5.

25 % и повече

6.

Не знам

РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи за
разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат като
процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие внедрило ли е:
1. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините,
стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи, счетоводни и
компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)

Да

Не
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В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално разработени от други
предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1

Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен офис и др.).
Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

В.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие внедрило ли е
процесови иновации, които са нови за Вашия пазар?

Да

Не Не знам

РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, софтуер и лицензи, инженерно-развойната дейност, дизайна, обучението, маркетинга, когато те се осъществяват с цел да се разработят и внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и всички видове научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
Г.1. През периода 2010 - 2012 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, от
която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:
1. Преустановена преди да е завършена

Да

Не

2. Незавършена в края на 2012 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)
РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните три години (2010 - 2012)?
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност,
която се провежда с цел създаване на нови знания или за разрешаване на научни или технически проблеми
(включително собствени софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2010 - 2012 година

Да

Не

2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност, за извършването на която Вашето предприятие е сключило договор с други предприятия (включително и такива от
Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите - включва машините,
оборудването, софтуерът и сградите, придобити от Вашето предприятие специално за производството и
внедряването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации - включва придобиване на
съществуващо ноу-хау, авторски права, патентовани и непатентовани изобретения и други видове знания от
други предприятия и организации, необходими за разработването на нови или значително усъвършенствани
продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (извършено от Вашето
предприятие или чрез възлагане от друго предприятие), специално насочено към придобиване на знания
и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително усъвършенствани продукти и
процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие) по представяне на пазара на новите или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и стартовата реклама
7. Дизайн - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие)
по проектиране и промяна на формата или външния вид на стоките и услугите
8. Други иновационни дейности - включва други дейности (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане
от друго предприятие) по внедряването на новите или значително усъвършенствани продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост, изпитвания, осигуряване на индустриална екипировка, подходяща за определена работа, индустриално инженерство и други
Д.2. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2012 г. за иновационните дейности, посочени
по-горе във въпрос Д.1?
Включват се текущите разходи (разходи за персонал, разходи за външни услуги и други текущи разходи, свързани
с иновационните дейности), както и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (сгради и оборудване).
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се текущите разходи и разходите за придобиване на
дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите (с изключение на разходите, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации
5. Всички останали иновационни дейности - дизайн, обучение, маркетинг и други дейности, свързани с
иновациите
6. Разходи - общо (1+2+3+4+5)

(Хил. лв.)
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Д.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа за иновационната
си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни кредити и облекчения, помощи, субсидирани заеми
и гаранции по заеми. Не се включват изследователски и други иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор*
по договор.
Да
Не
1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз (ЕС)
3.1. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

РАЗДЕЛ Е. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Е.1. Каква е степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност на Вашето предприятие през периода 2010 - 2012 година? Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови иновационни
проекти или са допринесли за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост
Не са
Източници на информация
използвисока средна
ниска
вани
Вътрешни източници
1. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашата икономическа дейност
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Образователни и изследователски източници
7. Университети и други висши училища
8. Бюджетни, обществени и частни научни институти
Други източници
9. Конференции, търговски панаири, изложби
10. Научни списания и търговски / технически публикации
11. Професионални и индустриални асоциации
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

Е.2. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е някоя от иновационните си дейности в сътрудничество с други предприятия и организации?

Да

Не

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с
други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода. Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.
(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос Ж.1.)
Е.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
(Възможен е повече от един отговор)

Партньори

Бълга- Европа**
рия

САЩ

Китай
или
Индия

Други
страни

1. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
7. Университети и други висши училища
8. Бюджетни, обществени и частни организации с основна дейност НИРД
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
** Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

Е.4. Кой от изброените партньори определяте като най-полезен за иновационната дейност на Вашето предприятие?
(Посочете съответния номер от 1 до 8 от Въпрос Е.3.)
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РАЗДЕЛ Ж. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Ж.1. Колко ефективни са следните методи за поддържане и повишаване на конкурентоспособността на продуктовите и
процесови иновации, въведени през последните три години (2010 - 2012)?
Степен на ефективност
Не са
използвисока средна ниска
вани
1. Заявка за патент
2. Регистрация на промишлен дизайн
3. Авторско право
4. Регистрация на търговска марка
5. Предимството на първия
6. Защита на стоките и услугите, чрез тяхното комплициране
7. Опазване на търговската тайна (включва споразумения за неразгласяване)
РАЗДЕЛ З. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл. управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били
използвани. Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за първи път.
З.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е
организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. управление на веригите за доставки;
реорганизация; системи за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление
на качеството и др.)

Да

Не

2. Нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането
на решения (напр. използване за първи път на нова система за разпределяне на отговорностите на
наетите; работа в екип; децентрализация; сливане и разделяне на структурни звена; системи за обучение
и квалификация и др.)

Да

Не

Да

Не

3. Нови методи на организация на взаимоотношенията с други предприятия и публични организации (напр.
участие за първи път в съюзи и организации; партньорства; външно възлагане и подизпълнители и др.)
РАЗДЕЛ И. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ

Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните, регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
И.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингови иновации:
1. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и услугите (не се включват
промените, при които се изменят функционалните или потребителски характеристики на продукта - това
са продуктови иновации)

Да

Не

Да

Не

3. Нови методи за продуктов пласмент или продажбени канали (напр. използване за първи път на
франчайзинг или лицензи за дистрибуция, директни продажби, специални продажби на дребно, нови
концепции за представяне на продукта и др.)

Да

Не

4. Нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (напр. използване за първи път на променливо
ценообразуване според търсенето, системи за търговски отстъпки и др.)

Да

Не

Да

Не

2. Нови методи за реклама или техники за промоция на продукта (напр. използване за първи път на нова
рекламна медия; ново търговско лого; въвеждане на карти за лоялни клиенти и др.)

РАЗДЕЛ К. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ИНОВАЦИИ
К.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие имало ли е договори за обществени
поръчки за доставка на стоки и услуги за:
1. Български организации от публичния сектор*
2. Чуждестранни организации от публичния сектор*
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

(Ако отговорът на К.1.1 и на К.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел Л.)
К.2. Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, като част от договор за
обществена поръчка за доставка на стоки и услуги за организации от публичния сектор?
Включват се иновационни дейности, свързани с продуктови, процесови, организационни и
маркетингови иновации.
(Възможен е повече от един отговор)
1. Да, и иновацията е задължителна част от договора
2. Да, но иновацията не е задължителна част от договора
3. Не
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РАЗДЕЛ Л. СТРАТЕГИИ И ПРЕЧКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Л.1. През последните три години (2010 - 2012) каква е била степента на значимост на всяка една от изброените цели за
Вашето предприятие?
(Независимо дали Вашето предприятие е постигнало тези цели.)
Степен на значимост
висока средна ниска

Цели

Няма
значимост

1. Увеличаване на оборота
2. Увеличаване на пазарния дял
3. Намаляване на разходите
4. Увеличаване на нормата на печалба
Л.2. През последните три години (2010 - 2012) каква е степента на значимост на всяка една от изброените стратегии за
постигане на целите на Вашето предприятие?
Степен на значимост
Няма
Стратегии
висока средна ниска значимост
1. Разработване на нови пазари в Европа*
2. Разработване на нови пазари извън Европа*
3. Намаляване на вътрешните оперативни разходи
4. Намаляване на разходите за закупуване на материали, компоненти и услуги
5. Реализиране на нови или значително усъвършенствани стоки и услуги
6. Засилване и подобряване на пазарната реализация на стоките и услугите
7. Подобряване гъвкавостта /отзивчивостта на Вашата организация
8. Изграждане на съюзи с други предприятия и организации
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

Л.3. През последните три години (2010 - 2012) каква е степента на значимост на изброените
фактори, като пречки за постигането на целите на Вашето предприятие?
Степен на значимост
Пречки
висока средна ниска
1. Силна ценова конкуренция

Няма
значимост

2. Силна конкуренция по отношение на качеството на продукта, репутацията и марката
3. Липса на търсене
4. Иновации от страна на конкурентите
5. Доминиращ дял на конкурентите на пазара
6. Липса на квалифициран персонал
7. Липса на адекватно финансиране
8. Високи разходи за достъп до нови пазари
9. Високи разходи, свързани с изпълнение на правителствени разпоредби и законови
изисквания
РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА
М.1. За 2012 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са притежавали поне една от
следните университетски степени: бакалавър, магистър, доктор?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0%
от 1% до 4.9%
от 5% до 9.9%
от 10% до 24.9%
от 25% до 49.9%
от 50% до 74.9%
75 % и повече

Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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Приложение 6

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и
управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със
специална инвестиционна цел и инвестиционни посредници, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с
финансови инструменти, по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2013 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2013 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2012 година

2.

Справка за местните единици за 2012 година

3.

Справка за група предприятия през 2012 година

4.

Баланс към 31.12.2012 година

5.

Отчет за доходите за 2012 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2012 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2012 година

8.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2012 година

9.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2012 година

10.

Справка за платените данъци и такси за 2012 година

11.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година

12.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2012 година

13.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2012 година

14.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2012 година

15.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2012 година

16.

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2010-2012 година

Стр.
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С Т Р. 6 1

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към 31.12.2012 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ
*** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2012 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код

Код на Поречие**

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***
Вид дейностописание
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол
Среден брой през годината на работещите собственици
Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

Код (КИД 2008)**
Код (НКИД 2003)**

С Т Р.
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Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
„Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
„Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд ” за предприятието.
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ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р. България
(включително централния офис)

3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2012 г.)
3.5. Нетен размер на приходите от дейността в хил. лв. (консолидиран за 2012 г.)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на

ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

(физическо лице)

Данни за контакт
5.4. Телефон**
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
Име на държавата

6.2. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП

6. Данни за контакт
6.3. Телефон**
6.4. Електронна поща
6.5. Интернет страница

* Попълва се в ТСБ.
** В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).

Код ISO*
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Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н в зависимост
от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1 от
Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк(директен) в колона П, непряк(индиректен) в колона Н. В колона „Процент
на собственост/контрол” се вписва процентът.
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Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

Наименование

Държава на ЕИК на правната единица
регистрация
(ако е българска)

Вид контрол

П

Н

Процент на
собственост/контрол
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 4
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нетекущи активи
I. Нетекущи финансови активи
Капиталови ценни книжа

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Облигации

62122

Други

62123

Инвестиционни имоти

62130

Вземания от свързани предприятия

62140

Вземания по заеми

62150

Компенсаторни инструменти

62160

Дялове на колективни инвестиционни схеми

62170

Други

62180

Общо за група І

62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи

62210

Дълготрайни нематериални активи

62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

Б. Текущи активи
I. Парични средства
Парични средства в каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в разплащателна сметка
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Блокирани парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Други парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Общо за група І

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Други
Общо за група ІІ

63260
63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

В. Получени чужди активи
I. Финансови инструменти на клиенти
Акции

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Други

64140

Общо за група І

64100

II. Парични средства на клиенти
Парични средства в каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в разплащателна сметка
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Записан капитал
Акционерен капитал

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал

65112

Невнесен капитал

65120

Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви разерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

Общо за раздел А

65000

Б. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
Задължения към свързани предприятия

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

В. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
Задължения към свързани предприятия

67105

Задължения свързани с дивиденти

67110

Задължения в ценни книжа

67115

Задължения към финансови предприятия

67120

в т. ч. към банки

67121

Задължения към доставчици

67125

Задължения по търговски заеми

67130

в т. ч. по лизинг

67131

Задължения по получени аванси

67135

Задължения към персонала

67140

Данъчни задължения

67145

Задължения към осигурителни предприятия

67150

Други

67155

Общо за група I

67100

II. Задължения по получени чужди активи
Задължения по финансови инструменти на клиенти

67210

Задължения по парични средства на клиенти

67220

Други

67230

Общо за група IІ

67200

Общо за раздел В

67000

Г. Приходи за бъдещи периоди

68000

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

68500

Д. Условни пасиви

68600

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА
Код на
реда

Наименование на разходите
а
A. Разходи за дейността
I. Финансови разходи
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Разходи за лихви
Други разходи по финансови операции
Общо за група І
II. Нефинансови разходи
Разходи за материални запаси
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване
Други разходи
в т.ч. разходи за командировки
Общо за група ІІ
Общо за раздел А (I + II)
Б. Печалба от обичайната дейност
III. Извънредни разходи
В. Общо разходи (А+III)
Г. Печалба преди облагане с данъци
IV. Разходи за данъци
Корпоративни данъци
Други
Общо за група ІV
Д. Нетна печалба (Г - IV)
Всичко (Общо разходи + IV + Д)

б

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

69111
69112
69113
69114
69110
69121
69122
69123
69124
69125
69129
69120
69100
69200
69310
69300
69400
69411
69412
69410
69450
69490
Код на
реда

Наименование на приходите
а
A. Приходи от дейността
I. Финансови приходи
Приходи от дивиденти
Положителни разлики от операции с финансови активи
в т.ч. от последваща оценка
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Приходи от лихви
Други
Общо за група І
II. Нефинансови приходи
Общо за раздел А (I + II)
Б. Загуба от дейността
III. Извънредни приходи
В. Общо приходи (А+ III)
Г. Загуба преди облагане с данъци
Д. Нетна загуба (Г + IV)
Всичко (Общо приходи + Д)

б

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

69511
69512
69519
69513
69514
69515
69510
69520
69500
69600
69710
69700
69800
69850
69890
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в началните салда поради:
Ефект от промени в счетоводната политика
Фундаментални грешки
Коригирано салдо в началото на отчетния период
Нетна печалба/загуба за периода
1. Разпределение на печалбата за:
Дивиденти
Други
2. Покриване на загуби
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и
нематериални активи, в т.ч.
Увеличения
Намаления
4. Последващи оценки на финансови активи и
инструменти, в т.ч.
Увеличения
Намаления
5. Ефект от отсрочени данъци
6. Други изменения
Салдо към края на отчетния период
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети
на предприятия в чужбина
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети
при свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния период

Показатели

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

62760
62770

62750

1

4

общи
7

Печалба

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

Целеви резерви
специали
други
зирани
5
6
8

Загуба
9

Дата:

10

(телефон)

(подпис)

11

Резерв
Общо
Малцинот
собствен ствено
преводи капитал участие

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Премии от
Резерв от
емисия (премиен последващи
резерв)
оценки
2
3

Натрупани
печалби/загуби

ДЪРЖАВЕН

62710
62711
62712
62720
62730
62740

62690
62691
62692

б
62610
62620
62630
62640
62650
62660
62670
62671
62675
62680

Код на Основен
реда капитал

Резерви

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БРОЙ 4
С Т Р. 7 5

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА
(Хил. левове)
Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност
І. Парични потоци от собствена инвестиционна
дейност
Парични потоци, свързани с текущи финансови
активи
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови
активи
Лихви, комисионни и други подобни
Получени дивиденти
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Общо за група І
II. Парични потоци от възложена инвестиционна
дейност
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти
Парични потоци, свързани с парични средства на
клиенти
Други парични средства от възложена
инвестиционна дейност
Общо за група ІІ
Общо за раздел А
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани с нетекущи активи
Лихви, комисионни и други подобни
Парични потоци, свързани с възнаграждения
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Плащания при разпределения на печалби
Платени и възстановени данъци върху печалба
Други парични потоци от неспециализирана
инвестиционна дейност
Общо за раздел Б

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400

В. Парични потоци от финансова дейност
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции
Парични потоци, свързани с получени заеми
в т.ч. лихви
Лихви, комисионни, дивиденти и други
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Други парични потоци от финансова дейност
Общо за раздел В
Г. Изменение на паричните средства през периода
(А + Б + В)
Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода
в т.ч. по безсрочни депозити

62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2012 ГОДИНА
Сума - хил. лв.

Показатели

Код на
реда

начислени

платени/
получени

а

б

1

2

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни сметки

61511

в т.ч. лихви по разплащателни сметки в резидентни търговски банки
Лихви по депозитни сметки

61518
61512

в т.ч. лихви по депозитни сметки в резидентни търговски банки

61519

Лихви по дългови финансови инструменти

61513

Лихви по ДЦК

61514

Други лихви

61515

Общо за група І

61510

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

61521

в т.ч. лихви по краткосрочни заеми към резидентни търговски банки
Лихви по дългосрочни заеми

61528
61522

в т.ч. лихви по дългосрочни заеми към резидентни търговски банки

61529

Лихви по неизплатени заплати в срок

61523

Лихви по държавни вземания

61524

Лихви по търговски задължения

61525

Други лихви

61526

Общо за група ІІ

61520

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

4520

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)
Жилищни сгради

4540
4550

Други разходи

х

а
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)
Производствени сгради
Търговски сгради
Други видове нежилищни сгради
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)
Транспортна инфраструктура
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии
Други видове инженерно-строителни съоръжения

Наименование на обекта

Код на
реда
б
4610
4611
4612
4613
4620
4621
4622
4623

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2012 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

Разходи за придобиване на
ДМА през текущата година чрез
строителство и закупуване

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2012 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2012г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

78

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2012 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2012 ГОДИНА

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2012 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; здравноосигурителни дружества;
пенсионноосигурителни дружества; бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства,
ведомства, организации и общини) и централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за
една дейност в едно населено място, попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места
въвеждат обобщен отчет и детайлни отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на
общите разходи за придобиване на ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2012 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2012г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2012 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа
(Левове)
Платени суми Код на реда
левове, цели числа

Показатели
а

б

1

Данъци и такси за превозни средства
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и
въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р. България за гражданските
въздухоплавателни средства
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8462

8469
8463

Пътна такса (винетка) - закупена в България

8464

Платени суми за замърсяване, съгласно:
Закон за чистотата на атмосферния въздух

8471

Закон за водите

8472

Закон за управление на отпадъците

8473

Такса смет

8474

Закон за защитените територии

8475

Закон за лечебните растения

8476

Платени суми за ползване на ресурси
Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите

8483

За събиране на билки

8484

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица - предприятия, поделения на предприятия, стопански организации, бюджетни
предприятия /областни и общински администрации, министерства, ведомства, научни институти/, банки, предприятия с нестопанска цел,
специализирани инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни и застрахователни дружества и други,
които са платили суми за посочените в справката данъци и такси през 2012 година. Общините попълват една обща справка за сумите,
които са платили, а не които са получили като данъци и такси от населението и фирмите. Справката се попълва в ЛЕВОВЕ.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства. Това са такси за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, както и за право на ползване на табели с регистрационен номер. Заплащат се от собствениците на превозните
средства еднократно, при регистрацията им.
Данък върху превозните средства – тук се включват годишните данъци по Закона за местните данъци и такси, раздел IV „Данък върху
превозните средства” и с тях се облагат: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република
България за гражданските въздухоплавателни средства, заплащани от собствениците на превозните средства.
Данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. С
него се облагат документално обоснованите разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тези превозни
средства предприятието осъществява управленска дейност. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите се определя по
реда и условията на чл.215 от ЗКПО. Данъчно задължени лица за този вид данък са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен
данък.
Данъци върху замърсяванията на околната среда
Таксите за замърсяване на околната среда са насочени към опазването на околната среда, съхраняване на биологичното разнообразие,
опазване и ползване на компонентите на околната среда, контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда,
предотвратяване и ограничаване на замърсяванията. Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за
околната среда, която обуславя голямото им разнообразие.
Закон за чистотата на атмосферния въздух – таксите се заплащат от крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра
По Закона за водите - такси за замърсяване за: заустване на отпадъчни води в повърхностни води и отвеждане на замърсители в
подземните води.
По Закона за управление на отпадъците в ПУДООС или в други организации по оползотворяване на отпадъци постъпват сумите от
продуктова такса - в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, която се заплаща от данъчнозадължените лица: лицата,
пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; отговарящи за разделното им
събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване; както и лицата,
които пускат на пазара опаковани стоки, отговарящи за разделното събиране на отпадъците, получени при употребата на тези стоки,
както и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване.
Такса смет - се заплаща за събирането, извозването и обезвреждането в депа или съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането
на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Определя се в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет и се заплаща всяка година заедно с данъка от данъчно задължените лица за притежаване на недвижими
имоти.
По Закона за защитените територии това са разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели на
гъби и диворастящи плодове.
По Закона за лечебните растения – такси за ползване на лечебни растения
Платени суми за ползване на ресурси
За ползване на водни ресурси – включват се само разрешителни за водовземане на повърхностни, подземни и минерални води. Не се
включват платените суми към ВиК за доставка на вода.
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят по нормативно определени тарифи поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, посочен по регистрите
за производство на съответната кариера или по количествата, определени във временните или еднократните разрешения за добив на
кариерни материали.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно §11 от предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, от средствата по чл. 179, ал.1 и тарифните такси, които се внасят по силата на Закона за лова и опазването
на дивеча.
Такси за събиране на билки – сумите, които се внасят в националния бюджет от ползването на находища в земеделски земи, води и
водни обекти – държавна собственост, в границите на населените места и поземления фонд, съгласно чл. 24 и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за
лечебните растения. Таксите се определят по Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и
водни обекти – държавна собственост. (ПМС № 94 от 29.05.2000 г., обн., ДВ,бр. 46 от 06.06.2000)

а

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи

6260

Общо за група II

6200

6261

6250

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

2а

3

4

в края на
периода
(1+2-3)

5

увеличение

6

намаление

7

8

в началото
на
периода
9

начислена през
периода

10

отписана
през
периода

11

в края на
периода
(8+9-10)

12

увеличение

13

намаление

14

Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т. ч. предоставени аванси

6240

Други дълготрайни материални активи

6231

Транспортни средства

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

6230

6214

6220

6213

Сгради със смесено предназначение

Съоръжения

6212

Сгради жилищни

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други

6211

Сгради нежилищни

6210

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6140

в т. ч. предоставени аванси

6130

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6122

Авторски и други права върху развлекателни,
литературни и артистични произведения

2

на излезлите през
периода

Преоценена
стойност
(4+5-6)

Амортизация

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

Търговска репутация

6121

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин

в това число:

6111

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

1

в началото
на периода

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
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Продукти от развойна дейност

6110

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

6353

6354

6355

6356

6357

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

6360

6000

IV. Отсрочени данъци

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6350

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

б

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

а

Показатели

Код на
реда

1

в началото
на периода

2

2а

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство
3

на излезлите през
периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

Дата:

Отчетна стойност на нетекущите активи

5

увеличение

6

намаление

Последваща
оценка

Лице за контакт:

9

начислена през
периода

11

в края на
периода
(8+9-10)

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

10

отписана
през
периода

12

увеличение

13

намаление

Последваща
оценка

14

Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Съставител:

8

в началото
на
периода

Ръководител:

7

Преоценена
стойност
(4+5-6)

Амортизация

БРОЙ 4
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С Т Р.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)
Показатели

a
I. Вземания
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)
Нефинансови предприятия
Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи,
обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователи
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
2. Вземания от предоставени търговски заеми
Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи,
обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа1
2.2 в т. ч. в просрочие над 90 дни
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
4. Данъци за възстановяване от общините
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
5. Вземания от персонала
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
6. Вземания от подотчетни лица
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
7. Вземания по финансов лизинг
Нефинансови предприятия
Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи,
обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователи
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
8. Други вземания
Нефинансови предприятия
Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи,
обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователи
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
Общо вземания

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

Степен на
ликвидност
до една
година
2

над една
година
3

2000
2001
2002

х
х
х

х
х
х

2003

х

х

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
2021

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

2074
2075
2076
2077
2078
2079
2091
2080
2081
2082

х
х
х
х

х
х
х
х

2083

х

х

2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2092
2100

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2030
2031
2040
2041
2050
2051
2060
2061
2070
2071
2072
2073

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

a

б

1

(Хил. левове)
Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3
х

I. Задължения *
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)

2110

x

Нефинансови предприятия

2111

x

х

Търговски банки

2112

x

х

2113

x

x

2114
2115

x
x

x
x

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и
предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователи
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2116

х

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2117

х

х

Население

2118

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2119

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2120

х

х

2121

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
2. Задължения по облигационни заеми

2130

2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
3. Задължения към финансови предприятия

2140

2131

Търговски банки

2141

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и
предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Застрахователи

2142
2143

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2144

3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
4. Задължения по получени заеми от държавата

2150

2145

4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
5. Задължения по търговски заеми към:

2160

2151

Нефинансови предприятия

2161

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и
предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Население

2162
2163

Юридически лица с нестопанска цел

2164

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2165

5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа1

2166

5.2 в т. ч. в просрочие над 90 дни
6. Задължения по финансов лизинг

2170

Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и
предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2167
2171

2172
2173
2174

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

a
7. Задължения към персоналa

(Хил. левове)
Степен на
изискуемост
до една
година

2180

над една
година

2

3

х

х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2181

х

х

8. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2191

х

х

9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)

2200

х

х

9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2201

х

х

10. Данъчни задължения към общините

2210

х

х

10.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2211

х

х

11. Задължения към социалното и здравно осигуряване

2220

х

х

11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2221

х

х

12. Преоформени в държавен дълг кредити

2230

х

х

13. Други задължения

х

2240

х

Нефинансови предприятия

2241

х

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и
предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователи

2242

х

х

2243

х

х

2244
2245

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

х

2250

х

13.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2251

х

х

Общо задължения

2260

х

х

* В задълженията се посочват само нетекущите и текущите задължения
¹ Менителници, запис на заповед и други.

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия

2311

Търговски банки

2312

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2313

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2314

Застрахователи и пенсионни фондове

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

2321

Търговски банки

2322

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба / покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2323

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2324

Застрахователи и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации
Дългосрочни
Краткосрочни
II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови документи и права

2350

1. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

Нефинансови предприятия

2361

Търговски банки

2362

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2363

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2364

Застрахователи и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2012
3
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БРОЙ 4
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б

1

2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
31.12.2012
3

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки

2372

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2373

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2374

Застрахователи и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

2381

x
x

Търговски банки

2382

x

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2383

x

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2384

x

Застрахователи и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните ценни книжа и финансови деривати
по институционални сектори
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни
книжа и другите дългови документи и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход
в практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията “Други дългови документи и права” включва всички останали сделки с дългови ценни книжа различни от компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2012 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)
от код 1001: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

1000
1001
1002

x
x

x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство
- непреизчислени към пълна заетост

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo и платено
време през годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

в т.ч. постъпили за първи път от образователната система

1830

Напуснали през годината - общо

1840

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Човекодни за действително използван платен отпуск и престой
в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1920
1921
1930
1931

С Т Р.
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а

в т.ч.
в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

Възнаграждение над основната заплата
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

3130

в т.ч.

годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати
и други еднократни възнаграждения

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален
стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

3160

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС

3161

по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС

3162

по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)(код 3170 = код 3171 + код 3172)
от тях:

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Код на
реда

3170

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

3171

За допълнително доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)

3172

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Разходи за обучение на персонала

3191

Други разходи свързани с наетите лица

3192

Субсидии получени от работодателя

3193

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)

1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)
в т.ч.

1700

ненавършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО

1710

навършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО

1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие
в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
В годишния формуляр за 2012 година са включени допълнителни показатели за отработеното време и разходите за труд свързани с наетите
лица по трудово или служебно правоотношение. Събирането на информация за тези показатели произтича от разпоредбите на Регламент №
530/1999 на Съвета и Регламент № 1737/2005 на Европейската Комисия и има за цел осигуряването на съпоставима информация за пазара на
труда в Европейската общност.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между регламентираното по договор непълно работно време и законоустановеното работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
На кодове 1920 и 1921 се посочват дните на действително ползван полагаем годишен отпуск през 2012 г. вкл. и от минали години; платени
отпуски за обучение съгласно чл. 169, ал. 1, 3 и 4, чл.170 ал. 1 от КТ, платен отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС, други видове платен отпуск съгласно чл. 157, 158, ал. 1, чл. 159, ал. 1, чл.161, ал.1 (когато този отпуск е платен), чл.166 и 168 от КТ. Тук се включват още и дните за временна
неработоспособност, платени от работодателя и дните на платения престой.
Не се включват отпуските по условията на: чл. 161, ал.1 (когато този отпуск е неплатен), чл. 162, 163,164,165,167 от КТ.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, работа
през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3171 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и
професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, “Учителски пенсионен фонд”,
разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, здравноосигурителните вноски и вноските
за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3172 се посочват разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване. Не се включат осигурителните вноски за допълнително доброволно осигуряване,
когато те са за сметка на наетото лице, дори и в случаите, когато по желание на работника, работодателят удържа от трудовото възнаграждение
осигурителната вноска и я превежда в осигурителното дружество.
13. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
14. На код 3190 се посочва данакът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.2 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
15. На код 3191 се посочват разходите, направени за повишаване квалификацията и уменията на персонал; за поддръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (без възнагражденията на персонала); за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни
за предприятието преподаватели и инструктори, разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението, и суми, плащани на организации за
професионално и друго обучение.
16. На код 3192 се посочват разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна предпазна храна и противоотрови, разходи по преместване на работника или служителя на работа в друго населено място (чл. 216 от КТ или чл. 81б, ал. 4 от ЗДС ), разходи за
набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за
временно настаняване на новонаетия персонал) и други.
17. На код 3193 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на
разходите за основно и допълнително трудово възнаграждение на наетите лица. За субсидии се считат и получаваните от работодателите средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта съгласно чл. 30а, ал. 1, т.1,2 и 3 от ЗНЗ и сумите получавани от работодателя за възнаграждения на персонала по програми финансирани от фондове на Европейския съюз. Не се включват сумите, отнасящи се за разходи за социално
осигуряване и тези получавани по схеми за обучение на персонала. Не се считат за субсидии сумите получавани от държавния бюджет за възнаграждения на персонала в общинската администрация и сумите предоставяни от Националната здравноосигурителна каса по клинични пътеки.
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се вклюват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол. Не трябва да се посочват социалните и здравни осигуровки на работещите собственици
(посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда, ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта.
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223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

4

Медицински
науки
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704
705
706
707
708
709

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско стопанство и риболова
Развитие на образованието

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
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Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

Разходи за НИРД - общо (701÷714)
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

5

Селскостопански науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки
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Европейска комисия

228
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221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

Нетърговски организации
Чуждестранни източници - общо
(221+222+223+224)
Чуждестранни предприятия (228+229)

Национални източници - общо (211÷214)
Предприятия / Собствена стопанска дейност,
различна от НИРД
Бюджетни организации и правителствени
фондове (ФНИ, НИФ)
Висши училища

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

3

Технически
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели
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Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата
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Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки
(Хил. левове)

1

б
100
110

Общо

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. Разходи за НИРД - общо (110+120)
Текущи разходи за НИРД (130+140+150)

а

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
Код н а
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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Друг персонал, зает с НИРД
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9

общо
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8
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Бакалаври и
магистри
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общо
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общо
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в т.ч.
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13

общо
14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки

11

общо

12

в т.ч.
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Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени
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Професионални
бакалаври

в т.ч.
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Селскостопански науки

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

Доктори и
доктори на
науките

6

в т.ч.
жени

Технически
науки

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
*Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например:
- ако 3 лица са използвали половината от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки (50%), то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (3 x 0,5) = 1,5;
- ако 2 лица са използвали 20% от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (2 x 0,2) = 0,4;
- ако 1 лице, заето с НИРД, е работило само през половината година , то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е = (1 x 0,5) = 0,5.
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Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

б

общо

Общо

2
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жени

Естествени
науки
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Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование
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Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

(Среден брой през годината)

94

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката

С Т Р.
БРОЙ 4
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512

513

514

515

516

под 25 г.

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

а

Изследователи - общо (511÷516)

Код на
реда

Възрастови групи

Раздел VI. Изследователи по възрастови групи
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)
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(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
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На други държави
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Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2
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Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи – общо (611÷618)

а

Гражданство

Раздел VII. Изследователи по гражданска принадлежност
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2012 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем
от знания за нови приложения. Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от
широката гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент
на новост и на отстраняване на научната и/или техническата неопределеност. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също
се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
ДМА, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански
договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в
текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
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Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси,
методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти,
тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват
в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната област, в която
работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2012 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочва персонала, зает с НИРД, с гражданска принадлежност към някоя от следните държави
членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция,
Чехия и Швеция.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 - 2012 ГОДИНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Справката се попълва от всички предприятия, осъществяващи следните икономически дейности: Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и
застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; Научноизследователска и развойна дейност; Рекламна дейност и проучване на пазари.
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови методи от Вашето предприятие. Иновациите трябва да са нови за Вашето предприятие, въпреки че те биха могли да бъдат първоначално
разработени от други предприятия.
• Предприятията, които през последните три години (2010 - 2012) са реализирали и внедрили нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси, попълват всички раздели на формуляра.
• Предприятията, които през последните три години (2010 - 2012) не са осъществили продуктови и процесови иновации
отговарят с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1 и попълват Раздел А и от Раздел З до Раздел М включително.
(Моля, отбележете Вашия отговор с “Х”.)

РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
А.1. През 2012 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?

Да

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис .............…...........................
Код по ISO

 Попълва се от ТСБ

* Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от предприятията в групата може да
обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или да обслужва различни продуктови пазари. Главният офис също е част
от групата предприятия, като неговото местонамиране може да бъде на територията на друга държава. Предприятията, които са част от група
предприятия, трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.

А.2. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е:
(Възможен е повече от един отговор)

Да

Не

1. Сливане с или вливане в друго предприятие
2. Продажба, закриване или изнасяне на част от задачите и функциите на Вашето предприятие
3. Създаване на нови дъщерни дружества във Вашата страна или в други европейски страни*
4. Създаване на нови дъщерни дружества извън Европа
А.3. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през последните
три години (2010 - 2012)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Местен / регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Държави членки на ЕС и асоциирани държави*
4. Други държави
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

А.4. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот през последните
три години (2010 - 2012)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.3.)
РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми. Като продуктови иновации
трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари. Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или
стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането, образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Б.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:

Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови стоки и
чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?

(Възможен е повече от един отговор)

Стоки Услуги

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално разработени от
други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1

Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен офис и др.).
Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

Б.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара иновационни
продукти (стоки и услуги), които са:
1. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт на
Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван
продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти

Да

Не

Б.4. Посочете какъв дял от оборота2 на Вашето предприятие за 2012 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 г. - нови за Вашия пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 г. - нови само за
предприятието Ви
3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 година
(вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%
%

4. Оборот за 2012 г. общо (1+2+3) = 100%
2

100 %

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви, а за застрахователните дружества - на приходите от комисионни.

Б.5. Има ли поне един от Вашите иновационни продукти (стоки и услуги), реализирани на пазара през последните три
години (2010 - 2012), който според Вас е бил:
Да

Не

Не знам

1. Нов за България
2. Нов за Европа*
3. Нов за света
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания,
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония, Малта,
Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция, Испания, Швеция и Великобритания.

(Ако отговорът на Б.5.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.6. Какъв дял от оборота на Вашето предприятие за 2012 г. (посочен по-горе във въпрос Б.4.1) се дължи на нови за света иновационни продукти (стоки и услуги), които са реализирани на пазара през последните три години (2010 – 2012)?
1.

по-малко от 1%

2.

от 1% до 4.9%

3.

от 5% до 9.9%

4.

от 10% до 24.9%

5.

25 % и повече

6.

Не знам

РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи за
разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат като
процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие внедрило ли е:
1. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините,
стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи, счетоводни и
компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)

Да

Не
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В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално разработени от други
предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1

Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен офис и др.).
Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

В.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие внедрило ли е
процесови иновации, които са нови за Вашия пазар?

Да

Не Не знам

РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, софтуер и лицензи, инженерно-развойната дейност, дизайна, обучението, маркетинга, когато те се осъществяват с цел да се разработят и внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и всички видове научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
Г.1. През периода 2010 - 2012 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, от
която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:
1. Преустановена преди да е завършена

Да

Не

2. Незавършена в края на 2012 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)
РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните три години (2010 - 2012)?
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност,
която се провежда с цел създаване на нови знания или за разрешаване на научни или технически проблеми
(включително собствени софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2010 - 2012 година

Да

Не

2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност, за извършването на която Вашето предприятие е сключило договор с други предприятия (включително и такива от
Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите - включва машините,
оборудването, софтуерът и сградите, придобити от Вашето предприятие специално за производството и
внедряването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации - включва придобиване на
съществуващо ноу-хау, авторски права, патентовани и непатентовани изобретения и други видове знания от
други предприятия и организации, необходими за разработването на нови или значително усъвършенствани
продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (извършено от Вашето
предприятие или чрез възлагане от друго предприятие), специално насочено към придобиване на знания
и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително усъвършенствани продукти и
процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие) по представяне на пазара на новите или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и стартовата реклама
7. Дизайн - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие)
по проектиране и промяна на формата или външния вид на стоките и услугите
8. Други иновационни дейности - включва други дейности (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане
от друго предприятие) по внедряването на новите или значително усъвършенствани продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост, изпитвания, осигуряване на индустриална екипировка, подходяща за определена работа, индустриално инженерство и други
Д.2. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2012 г. за иновационните дейности, посочени
по-горе във въпрос Д.1?
Включват се текущите разходи (разходи за персонал, разходи за външни услуги и други текущи разходи, свързани
с иновационните дейности), както и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (сгради и оборудване).
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се текущите разходи и разходите за придобиване на
дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите (с изключение на разходите, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации
5. Всички останали иновационни дейности - дизайн, обучение, маркетинг и други дейности, свързани с
иновациите
6. Разходи - общо (1+2+3+4+5)

(Хил. лв.)
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Д.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа за иновационната
си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни кредити и облекчения, помощи, субсидирани заеми
и гаранции по заеми. Не се включват изследователски и други иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор*
по договор.
Да
Не
1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз (ЕС)
3.1. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

РАЗДЕЛ Е. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Е.1. Каква е степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност на Вашето предприятие през периода 2010 - 2012 година? Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови иновационни
проекти или са допринесли за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост
Не са
Източници на информация
използвисока средна
ниска
вани
Вътрешни източници
1. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашата икономическа дейност
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Образователни и изследователски източници
7. Университети и други висши училища
8. Бюджетни, обществени и частни научни институти
Други източници
9. Конференции, търговски панаири, изложби
10. Научни списания и търговски / технически публикации
11. Професионални и индустриални асоциации
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

Е.2. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е някоя от иновационните си дейности в сътрудничество с други предприятия и организации?

Да

Не

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с
други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода. Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.
(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос Ж.1.)
Е.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
(Възможен е повече от един отговор)

Партньори

Бълга- Европа**
рия

САЩ

Китай
или
Индия

Други
страни

1. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
7. Университети и други висши училища
8. Бюджетни, обществени и частни организации с основна дейност НИРД
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
** Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

Е.4. Кой от изброените партньори определяте като най-полезен за иновационната дейност на Вашето предприятие?
(Посочете съответния номер от 1 до 8 от Въпрос Е.3.)

-
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РАЗДЕЛ Ж. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Ж.1. Колко ефективни са следните методи за поддържане и повишаване на конкурентоспособността на продуктовите и
процесови иновации, въведени през последните три години (2010 - 2012)?
Степен на ефективност
Не са
използвани
висока средна ниска
1. Заявка за патент
2. Регистрация на промишлен дизайн
3. Авторско право
4. Регистрация на търговска марка
5. Предимството на първия
6. Защита на стоките и услугите, чрез тяхното комплициране
7. Опазване на търговската тайна (включва споразумения за неразгласяване)
РАЗДЕЛ З. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл. управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били
използвани. Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за първи път.
З.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е
организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. управление на веригите за доставки;
реорганизация; системи за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление
на качеството и др.)

Да

Не

2. Нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането
на решения (напр. използване за първи път на нова система за разпределяне на отговорностите на
наетите; работа в екип; децентрализация; сливане и разделяне на структурни звена; системи за обучение
и квалификация и др.)

Да

Не

Да

Не

3. Нови методи на организация на взаимоотношенията с други предприятия и публични организации (напр.
участие за първи път в съюзи и организации; партньорства; външно възлагане и подизпълнители и др.)
РАЗДЕЛ И. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ

Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните, регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
И.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингови иновации:
1. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и услугите (не се включват
промените, при които се изменят функционалните или потребителски характеристики на продукта - това
са продуктови иновации)

Да

Не

Да

Не

3. Нови методи за продуктов пласмент или продажбени канали (напр. използване за първи път на
франчайзинг или лицензи за дистрибуция, директни продажби, специални продажби на дребно, нови
концепции за представяне на продукта и др.)

Да

Не

4. Нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (напр. използване за първи път на променливо
ценообразуване според търсенето, системи за търговски отстъпки и др.)

Да

Не

Да

Не

2. Нови методи за реклама или техники за промоция на продукта (напр. използване за първи път на нова
рекламна медия; ново търговско лого; въвеждане на карти за лоялни клиенти и др.)

РАЗДЕЛ К. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ИНОВАЦИИ
К.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие имало ли е договори за обществени
поръчки за доставка на стоки и услуги за:
1. Български организации от публичния сектор*
2. Чуждестранни организации от публичния сектор*
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

(Ако отговорът на К.1.1 и на К.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел Л.)
К.2. Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, като част от договор за
обществена поръчка за доставка на стоки и услуги за организации от публичния сектор?
Включват се иновационни дейности, свързани с продуктови, процесови, организационни и
маркетингови иновации.
(Възможен е повече от един отговор)
1. Да, и иновацията е задължителна част от договора
2. Да, но иновацията не е задължителна част от договора
3. Не
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РАЗДЕЛ Л. СТРАТЕГИИ И ПРЕЧКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Л.1. През последните три години (2010 - 2012) каква е била степента на значимост на всяка една от изброените цели за
Вашето предприятие?
(Независимо дали Вашето предприятие е постигнало тези цели.)
Степен на значимост
висока средна ниска

Цели

Няма
значимост

1. Увеличаване на оборота
2. Увеличаване на пазарния дял
3. Намаляване на разходите
4. Увеличаване на нормата на печалба
Л.2. През последните три години (2010 - 2012) каква е степента на значимост на всяка една от изброените стратегии за
постигане на целите на Вашето предприятие?
Степен на значимост
Няма
Стратегии
висока средна ниска значимост
1. Разработване на нови пазари в Европа*
2. Разработване на нови пазари извън Европа*
3. Намаляване на вътрешните оперативни разходи
4. Намаляване на разходите за закупуване на материали, компоненти и услуги
5. Реализиране на нови или значително усъвършенствани стоки и услуги
6. Засилване и подобряване на пазарната реализация на стоките и услугите
7. Подобряване гъвкавостта /отзивчивостта на Вашата организация
8. Изграждане на съюзи с други предприятия и организации
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

Л.3. През последните три години (2010 - 2012) каква е степента на значимост на изброените
фактори, като пречки за постигането на целите на Вашето предприятие?
Степен на значимост
Пречки
висока средна ниска
1. Силна ценова конкуренция

Няма
значимост

2. Силна конкуренция по отношение на качеството на продукта, репутацията и марката
3. Липса на търсене
4. Иновации от страна на конкурентите
5. Доминиращ дял на конкурентите на пазара
6. Липса на квалифициран персонал
7. Липса на адекватно финансиране
8. Високи разходи за достъп до нови пазари
9. Високи разходи, свързани с изпълнение на правителствени разпоредби и законови
изисквания
РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА
М.1. За 2012 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са притежавали поне една от
следните университетски степени: бакалавър, магистър, доктор?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0%
от 1% до 4.9%
от 5% до 9.9%
от 10% до 24.9%
от 25% до 49.9%
от 50% до 74.9%
75 % и повече

Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Приложение 7

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................
Входящ № и дата

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички здравноосигурителни дружества, които са лицензирани по реда на
действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2013 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2013 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2012 година

2.

Справка за местните единици за 2012 година

3.

Справка за група предприятия през 2012 година

4.

Баланс към 31.12.2012 година

5.

Отчет за доходите за 2012 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2012 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2012 година

8.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2012 година

9.

Справка за платените данъци и такси за 2012 година

10. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
11.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2012 година

12.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2012 година

13. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2012 година
14. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2010 - 2012 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

С Т Р. 1 0 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към 31.12.2012 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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С Т Р. 1 0 7

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2012 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код

Код на Поречие**

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***
Вид дейностописание
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол
Среден брой през годината на работещите собственици
Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

Код (КИД 2008)**
Код (НКИД 2003)**
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
„Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
„Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудово правоотношение (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд” за предприятието.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

С Т Р. 1 0 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р. България
(включително централния офис)

3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2012 г.)
3.5. Нетен размер на приходите от дейността в хил. лв. (консолидиран за 2012 г.)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на

ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

(физическо лице)

Данни за контакт
5.4. Телефон**
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
Име на държавата

6.2. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП

6. Данни за контакт
6.3. Телефон**
6.4. Електронна поща
6.5. Интернет страница
* Попълва се в ТСБ.
** В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).

Код ISO*
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Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н в зависимост
от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1 от
Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк(директен) в колона П, непряк(индиректен) в колона Н. В колона „Процент
на собственост/контрол” се вписва процентът.
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Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

Наименование

Държава на ЕИК на правната единица
регистрация
(ако е българска)

Вид контрол

П

Н

Процент на
собственост/контрол

С Т Р.
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 4
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4
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Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 1 1 3
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БРОЙ 4

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31. 12. 2012 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

71110

Репутация

71120

Други
Общо за раздел А

71130
71100

Б. Инвестиции
І. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за собствени нужди

71210
71211

ІІ. Инвестиции в дъщерни, съвместни, асоциирани и други предприятия, в които
дружеството има дялово участие
Акции и дялове в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

71221

Дългови ценни книжа, издадени от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия,
както и предоставените им заеми

71222

Други дялови участия

71223

Дългови ценни книжа, издадени от други предприятия, в които дружеството има дялово участие, както и предоставените им заеми

71224

Общо за група II

71220

ІІІ. Други финансови инвестиции
Акции и други ценни книжа с променлив доход и дялове в инвестиционни фондове

71231

Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход

71232

в т.ч. ценни книжа, издадени и гарантирани от държавата

71239

Участие в инвестиционни пулове

71233

Заеми, гарантирани с ипотеки

71234

Други заеми

71235

Депозити в банки

71236

Други

71237

Общо за група III

71230

Общо за раздел Б

71200

В. Вземания
І. Вземания по здравноосигурителни операции
Вземания от осигурени/осигуряващи лица

71311

Вземания от посредници

71312

Общо за група І

71310

ІІ. Други вземания

71320

в т.ч. данъци за възстановяване
от тях: към общините
Общо за раздел В

71321
71325
71300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Г. Други активи
І. Други материални активи
Машини, съоръжения и оборудване

71411

Други

71412

Общо за група І

71410

ІІ. Парични наличности и парични еквиваленти
Парични наличности по банкови сметки
в т.ч. блокирани парични средства
Парични наличности по каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти

71421
71425
71422
71429
71423

Общо за група ІІ

71420

ІII. Други

71430

Общо за раздел Г

71400

Д. Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход
І. Натрупана лихва и рента /наем/

71510

ІІ. Отсрочени аквизиционни разходи

71520

ІІІ. Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

71530

Общо за раздел Д

71500

Сума на актива (А+Б+В+Г+Д)

71000

Е. Условни активи

71600

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Капитал и резерви
І. Записан акционерен капитал

72110

в това число:
Невнесен капитал

72111

Изкупени собствени акции

72112

II. Премии от емисии

72120

IІІ. Преоценъчен резерв

72130

IV. Резерви

72140

V. Неразпределена печалба

72150

VI. Непокрита загуба

72160

VIІ. Печалба/ загуба за финансовата година

72170

Общо за раздел А

72100

Б. Подчинени пасиви

72200

В. Технически резерви
Пренос-премиен резерв

72310

Резерв за неизтекли рискове

72320

Резерв за предстоящи плащания

72330

Запасен фонд

72340

Резерв за бонуси и отстъпки

72350

Други технически резерви

72360

Общо за раздел В

72300

Г. Задължения
І. Задължения по здравноосигурителни операции

72410

ІІ. Облигационни заеми
Конвертируеми заеми

72421

Други облигационни заеми

72422

Общо за група ІІ

72420

ІІІ. Задължения към кредитни институции

72430

ІV. Други задължения

72440

в това число:
Задължения към персонала

72441

Задължения към социалното осигуряване

72442

Данъчни задължения

72443

от тях: към общините

72445

Общо за раздел Г

72400

Д. Натрупвания и доход за бъдещи периоди

72500

Сума на пасива (А+Б+В+Г+Д)

72000

Е. Условни пасиви

72600

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет
1. Спечелени премии

73100

Брутни начислени (записани) премии

73110

Промяна в размера на пренос-премийния резерв (+/-)

73120

в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове

73121

2. Разпределен приход от инвестиции,пренесен от нетехническия отчет (код 74400)

73200

3. Друг технически приход

73300

4. Възникнали претенции

73400

Изплатени претенции

73410

Промяна в размера на резерва за предстоящи плащания (+/-)

73420

5. Промени в други технически резерви, които не са показани в други позиции (+/-)

73500

6. Бонуси и отстъпки

73600

7. Нетни оперативни разходи

73700

Аквизиционни разходи
в т.ч. аквизационни комисионни

73710
73711

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

73720

Административни разходи

73730

8. Други технически разходи

73800

9. Промяна в запасния фонд (+/-)

73900

10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет (1+2+3-4-5-6-7-8+9)

73000

II. Нетехнически отчет
1. Салдо по техническия отчет (код 73000)

74100

2. Приходи от инвестиции

74200

Приход от дялови участия
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

74210
74211
74220
74225

Приход от земя и сгради

74221

Приход от други инвестиции

74222

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

74230

Печалби от реализацията на инвестиции

74240

3. Разходи по инвестиции

74300

Разходи по управление на инвестициите

74310

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

74320

Загуби от реализацията на инвестиции

74330

4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет (код 73200)

74400

5. Друг приход

74500

6. Други разходи, включително преоценки на стойности

74600

7. Печалба или загуба от присъщи дейности (+/-) (1+2-3-4+5-6)

74700

8. Извънредни приходи

74800

9. Извънредни разходи

74900

10. Извънредна печалба или загуба (+/-) (8-9)

74910

11. Корпоративен данък

74920

12. Други данъци

74930

13. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (7+10-11-12)

74000

Сума - хил. лв

текуща
година

предходна
година

1

2
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СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА
Раздел І. Технически отчет - административни разходи (код 73730)
Код на
реда

Показатели
а

б

Административни разходи (код 73730)

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

73740

Материали и външни услуги

73741

в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал

73748

Възнаграждения

73742

Осигуровки

73743

Амортизация

73744

Други административни разходи

73745

в т.ч. разходи за командировки

73749

Раздел ІІ. Нетехнически отчет - лихви; разлики от промяна на валутни курсове
Код на
реда

Показатели
а

б

Приходи от лихви

Сума - хил. лв.

текуща
година

предходна
година

1

2

74940

в това число:
Приход от лихви от резидентни търговски банки

74945

Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи)

74941

Приход от лихви по търговски вземания

74942

Разходи за лихви

74950

в това число:
Начислени лихви към резидентни търговски банки

74955

Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи)

74951

Начислени лихви по търговски задължения

74952

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

74960

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

74970

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

71552

71630
71640
71650

Промени в счетоводната политика

Други изменения в собствения капитал

Баланс към 31 декември

71612
71620

намаление

Изкупени собствени акции (-)

71611

увеличение

71610

71584

Изменение на капитала за сметка на собствениците

71583

други
71590

71582

резерви

2

Премии от
емисии
3

4

Резерви
6

Непокрита
Загуба

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Неразпределена
печалба

Дата:

(телефон)

(подпис)

Общо
собствен
капитал
8

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Преоценъчен
резерв

Текуща
печалба /
загуба
7

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Покриване на загуби през годината

71581

записан капитал

71580

дивиденти

Разпределение на печалба през годината:

71562
71570

Финансов резултат за текущият период

71561

намаление

71560

увеличение

Преоценка на инвестиции

71551

71550

увеличение
намаление

Преоценка на ДМА

б
71540

а

Баланс към 1 януари

Код на
реда

Записан
акционерен
капитал
1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

Показатели

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.

текущ
период

предходен
период

1

2

I. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Получени премии

5310

Изплатени претенции

5320

Плащания на доставчици и служители

5330

Платени аквизиционни разходи

5340

Платени такси и вноски

5350

Получени дивиденти

5360

Получени лихви

5370

Получени наеми

5380

Платени данъци

5390

Други парични потоци от оперативна дейност (+/-)

5395

Нетни парични потоци от оперативна дейност (I)

5300

II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
Постъпления от продажби на акции

5410

Постъпления от правителствени ценни книжа

5420

Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход

5430

Покупка на акции

5440

Покупка на правителствени ценни книжа

5450

Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход

5460

Други парични потоци от инвестиционна дейност (+/-)

5470

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (II)

5400

III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Платени дивиденти

5510

Платени лихви

5520

Постъпления от емитирани ценни книжа

5530

Плащания за обратно изкупени ценни книжа

5540

Парични потоци, свързани с получени заеми

5550

Парични потоци, свързани с предоставени заеми

5560

Други парични потоци от финансова дейност (+/-)

5570

Нетни парични потоци от финансова дейност (III)

5500

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (I + II + III)

5600

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА

5700

VI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА

5800

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

4520

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)
Жилищни сгради

4540
4550

Други разходи

х

а
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)
Производствени сгради
Търговски сгради
Други видове нежилищни сгради
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)
Транспортна инфраструктура
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии
Други видове инженерно-строителни съоръжения

Наименование на обекта

Код на
реда
б
4610
4611
4612
4613
4620
4621
4622
4623

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2012 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2012 г.

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

Разходи за придобиване на
ДМА през текущата година чрез
строителство и закупуване

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2012г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2012 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2012 ГОДИНА

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 4
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С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2012 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; здравноосигурителни дружества;
пенсионноосигурителни дружества; бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства,
ведомства, организации и общини) и централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за
една дейност в едно населено място, попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места
въвеждат обобщен отчет и детайлни отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на
общите разходи за придобиване на ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2012 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2012г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

БРОЙ 4
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р. 1 2 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2012 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа
(Левове)
Платени суми Код на реда
левове, цели числа

Показатели
а

б

1

Данъци и такси за превозни средства
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и
въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р. България за гражданските
въздухоплавателни средства
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8462

8469
8463

Пътна такса (винетка) - закупена в България

8464

Платени суми за замърсяване, съгласно:
Закон за чистотата на атмосферния въздух

8471

Закон за водите

8472

Закон за управление на отпадъците

8473

Такса смет

8474

Закон за защитените територии

8475

Закон за лечебните растения

8476

Платени суми за ползване на ресурси
Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите

8483

За събиране на билки

8484

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица - предприятия, поделения на предприятия, стопански организации, бюджетни
предприятия /областни и общински администрации, министерства, ведомства, научни институти/, банки, предприятия с нестопанска цел,
специализирани инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни и застрахователни дружества и други,
които са платили суми за посочените в справката данъци и такси през 2012 година. Общините попълват една обща справка за сумите,
които са платили, а не които са получили като данъци и такси от населението и фирмите. Справката се попълва в ЛЕВОВЕ.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства. Това са такси за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, както и за право на ползване на табели с регистрационен номер. Заплащат се от собствениците на превозните
средства еднократно, при регистрацията им.
Данък върху превозните средства – тук се включват годишните данъци по Закона за местните данъци и такси, раздел IV „Данък върху
превозните средства” и с тях се облагат: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република
България за гражданските въздухоплавателни средства, заплащани от собствениците на превозните средства.
Данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. С
него се облагат документално обоснованите разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тези превозни
средства предприятието осъществява управленска дейност. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите се определя по
реда и условията на чл.215 от ЗКПО. Данъчно задължени лица за този вид данък са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен
данък.
Данъци върху замърсяванията на околната среда
Таксите за замърсяване на околната среда са насочени към опазването на околната среда, съхраняване на биологичното разнообразие,
опазване и ползване на компонентите на околната среда, контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда,
предотвратяване и ограничаване на замърсяванията. Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за
околната среда, която обуславя голямото им разнообразие.
Закон за чистотата на атмосферния въздух – таксите се заплащат от крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра
По Закона за водите - такси за замърсяване за: заустване на отпадъчни води в повърхностни води и отвеждане на замърсители в
подземните води.
По Закона за управление на отпадъците в ПУДООС или в други организации по оползотворяване на отпадъци постъпват сумите от
продуктова такса - в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, която се заплаща от данъчнозадължените лица: лицата,
пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; отговарящи за разделното им
събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване; както и лицата,
които пускат на пазара опаковани стоки, отговарящи за разделното събиране на отпадъците, получени при употребата на тези стоки,
както и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване.
Такса смет - се заплаща за събирането, извозването и обезвреждането в депа или съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането
на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Определя се в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет и се заплаща всяка година заедно с данъка от данъчно задължените лица за притежаване на недвижими
имоти.
По Закона за защитените територии това са разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели на
гъби и диворастящи плодове.
По Закона за лечебните растения – такси за ползване на лечебни растения
Платени суми за ползване на ресурси
За ползване на водни ресурси – включват се само разрешителни за водовземане на повърхностни, подземни и минерални води. Не се
включват платените суми към ВиК за доставка на вода.
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят по нормативно определени тарифи поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, посочен по регистрите
за производство на съответната кариера или по количествата, определени във временните или еднократните разрешения за добив на
кариерни материали.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно §11 от предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, от средствата по чл. 179, ал.1 и тарифните такси, които се внасят по силата на Закона за лова и опазването
на дивеча.
Такси за събиране на билки – сумите, които се внасят в националния бюджет от ползването на находища в земеделски земи, води и
водни обекти – държавна собственост, в границите на населените места и поземления фонд, съгласно чл. 24 и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за
лечебните растения. Таксите се определят по Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и
водни обекти – държавна собственост. (ПМС № 94 от 29.05.2000 г., обн., ДВ,бр. 46 от 06.06.2000)

а

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи

6260

Общо за група II

6200

6261

6250

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

2

2а

3

на излезлите през
периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

5

увеличение

6

намаление

7

Преоценена
стойност
(4+5-6)

8

в началото
на
периода
9

начислена през
периода

10

отписана
през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)

12

увеличение

13

намаление

Последваща
оценка

14

Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т. ч. предоставени аванси

6240

Други дълготрайни материални активи

6231

Транспортни средства

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

6230

6214

6220

6213

Сгради със смесено предназначение

Съоръжения

6212

Сгради жилищни

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други

6211

Сгради нежилищни

6210

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6140

в т. ч. предоставени аванси

6130

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6122

Авторски и други права върху развлекателни,
литературни и артистични произведения

1

в началото
на периода

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Търговска репутация

6121

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин

в това число:

6111

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

Продукти от развойна дейност

6110

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 1 2 5

6353

6354

6355

6356

6357

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

6360

6000

IV. Отсрочени данъци

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6350

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

1

в началото
на периода

2

2а

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство
3

на излезлите през
периода

Дата:

4

в края на
периода
(1+2-3)

5

увеличение

6

намаление

Последваща
оценка

Лице за контакт:

9

начислена през
периода

11

в края на
периода
(8+9-10)

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

10

отписана
през
периода

12

увеличение

13

намаление

Последваща
оценка

14

Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Съставител:

8

в началото
на
периода

Ръководител:

7

Преоценена
стойност
(4+5-6)

Амортизация

126

Общо за група III

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

б

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

а

Показатели

Код на
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия

2311

Търговски банки

2312

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2313

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2314

Застрахователи и пенсионни фондове

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

2321

Търговски банки

2322

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба / покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2323

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2324

Застрахователи и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации
Дългосрочни
Краткосрочни
II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови документи и права

2350

1. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

Нефинансови предприятия

2361

Търговски банки

2362

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2363

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2364

Застрахователи и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2012
3

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б

1

2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
31.12.2012
3

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки

2372

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2373

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2374

Застрахователи и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

2381

x
x

Търговски банки

2382

x

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2383

x

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2384

x

Застрахователи и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните ценни книжа и финансови деривати
по институционални сектори
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни
книжа и другите дългови документи и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход в
практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва
операции с тях.
Позицията “Други дългови документи и права” включва всички останали сделки с дългови ценни книжа различни от компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2012 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)
от код 1001: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

1000
1001
1002

x
x

x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство
- непреизчислени към пълна заетост

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo и платено
време през годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

в т.ч. постъпили за първи път от образователната система

1830

Напуснали през годината - общо

1840

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Човекодни за действително използван платен отпуск и престой
в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1920
1921
1930
1931
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а

в т.ч.
в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

Възнаграждение над основната заплата
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

3130

в т.ч.

годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати
и други еднократни възнаграждения

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален
стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

3160

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС

3161

по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС

3162

по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)(код 3170 = код 3171 + код 3172)
от тях:

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Код на
реда

3170

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

3171

За допълнително доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)

3172

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Разходи за обучение на персонала

3191

Други разходи свързани с наетите лица

3192

Субсидии получени от работодателя

3193

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)

1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)
в т.ч.

1700

ненавършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО

1710

навършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО

1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие
в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
В годишния формуляр за 2012 година са включени допълнителни показатели за отработеното време и разходите за труд свързани с наетите
лица по трудово или служебно правоотношение. Събирането на информация за тези показатели произтича от разпоредбите на Регламент №
530/1999 на Съвета и Регламент № 1737/2005 на Европейската Комисия и има за цел осигуряването на съпоставима информация за пазара на
труда в Европейската общност.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между регламентираното по договор непълно работно време и законоустановеното работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
На кодове 1920 и 1921 се посочват дните на действително ползван полагаем годишен отпуск през 2012 г. вкл. и от минали години; платени
отпуски за обучение съгласно чл. 169, ал. 1, 3 и 4, чл.170 ал. 1 от КТ, платен отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС, други видове платен отпуск съгласно чл. 157, 158, ал. 1, чл. 159, ал. 1, чл.161, ал.1 (когато този отпуск е платен), чл.166 и 168 от КТ. Тук се включват още и дните за временна
неработоспособност, платени от работодателя и дните на платения престой.
Не се включват отпуските по условията на: чл. 161, ал.1 (когато този отпуск е неплатен), чл. 162, 163,164,165,167 от КТ.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, работа
през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3171 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и
професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, “Учителски пенсионен фонд”,
разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, здравноосигурителните вноски и вноските
за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3172 се посочват разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване. Не се включат осигурителните вноски за допълнително доброволно осигуряване,
когато те са за сметка на наетото лице, дори и в случаите, когато по желание на работника, работодателят удържа от трудовото възнаграждение
осигурителната вноска и я превежда в осигурителното дружество.
13. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
14. На код 3190 се посочва данакът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.2 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
15. На код 3191 се посочват разходите, направени за повишаване квалификацията и уменията на персонал; за поддръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (без възнагражденията на персонала); за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни
за предприятието преподаватели и инструктори, разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението, и суми, плащани на организации за
професионално и друго обучение.
16. На код 3192 се посочват разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна предпазна храна и противоотрови, разходи по преместване на работника или служителя на работа в друго населено място (чл. 216 от КТ или чл. 81б, ал. 4 от ЗДС ), разходи за
набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за
временно настаняване на новонаетия персонал) и други.
17. На код 3193 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на
разходите за основно и допълнително трудово възнаграждение на наетите лица. За субсидии се считат и получаваните от работодателите средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта съгласно чл. 30а, ал. 1, т.1,2 и 3 от ЗНЗ и сумите получавани от работодателя за възнаграждения на персонала по програми финансирани от фондове на Европейския съюз. Не се включват сумите, отнасящи се за разходи за социално
осигуряване и тези получавани по схеми за обучение на персонала. Не се считат за субсидии сумите получавани от държавния бюджет за възнаграждения на персонала в общинската администрация и сумите предоставяни от Националната здравноосигурителна каса по клинични пътеки.
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се вклюват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол. Не трябва да се посочват социалните и здравни осигуровки на работещите собственици
(посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда, ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта.
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222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

4

Медицински
науки
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704
705
706
707
708
709

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско стопанство и риболова
Развитие на образованието

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

Разходи за НИРД - общо (701÷714)
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

5

Селскостопански науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

Нетърговски организации
Чуждестранни източници - общо
(221+222+223+224)
Чуждестранни предприятия (228+229)

Национални източници - общо (211÷214)
Предприятия / Собствена стопанска дейност,
различна от НИРД
Бюджетни организации и правителствени
фондове (ФНИ, НИФ)
Висши училища

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

3

Технически
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели
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науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата
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121

120

111

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки
(Хил. левове)

1

б
100
110

Общо

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. Разходи за НИРД - общо (110+120)
Текущи разходи за НИРД (130+140+150)

а

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
Код н а
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 1 3 3
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Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
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общо
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общо

5

общо
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в т.ч.
жени

7

общо
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общо
10

7

общо
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в т.ч.
жени

Бакалаври и
магистри

11

общо

9

общо

10

в т.ч.
жени

13

общо
14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки

11

общо

12

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
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Обществени
науки

Професионални
бакалаври

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

Доктори и
доктори на
науките

6

в т.ч.
жени

Технически
науки

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
*Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например:
- ако 3 лица са използвали половината от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки (50%), то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (3 x 0,5) = 1,5;
- ако 2 лица са използвали 20% от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (2 x 0,2) = 0,4;
- ако 1 лице, заето с НИРД, е работило само през половината година , то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е = (1 x 0,5) = 0,5.

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

(Среден брой през годината)

134

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката

С Т Р.
БРОЙ 4

511

512

513

514

515

516

под 25 г.

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

а

Изследователи - общо (511÷516)

Код на
реда

Възрастови групи

Раздел VI. Изследователи по възрастови групи
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи – общо (611÷618)

а

Гражданство

Раздел VII. Изследователи по гражданска принадлежност
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 5

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2012 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем
от знания за нови приложения. Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от
широката гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент
на новост и на отстраняване на научната и/или техническата неопределеност. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също
се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
ДМА, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански
договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в
текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
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Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси,
методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти,
тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват
в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната област, в която
работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2012 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочва персонала, зает с НИРД, с гражданска принадлежност към някоя от следните държави
членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция,
Чехия и Швеция.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 - 2012 ГОДИНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Справката се попълва от всички предприятия, осъществяващи следните икономически дейности: Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и
застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; Научноизследователска и развойна дейност; Рекламна дейност и проучване на пазари.
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови методи от Вашето предприятие. Иновациите трябва да са нови за Вашето предприятие, въпреки че те биха могли да бъдат първоначално
разработени от други предприятия.
• Предприятията, които през последните три години (2010 - 2012) са реализирали и внедрили нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси, попълват всички раздели на формуляра.
• Предприятията, които през последните три години (2010 - 2012) не са осъществили продуктови и процесови иновации
отговарят с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1 и попълват Раздел А и от Раздел З до Раздел М включително.
(Моля, отбележете Вашия отговор с “Х”.)

РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
А.1. През 2012 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?

Да

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис .............…...........................
Код по ISO

 Попълва се от ТСБ

* Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от предприятията в групата може да
обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или да обслужва различни продуктови пазари. Главният офис също е част
от групата предприятия, като неговото местонамиране може да бъде на територията на друга държава. Предприятията, които са част от група
предприятия, трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.

А.2. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е:
(Възможен е повече от един отговор)

Да

Не

1. Сливане с или вливане в друго предприятие
2. Продажба, закриване или изнасяне на част от задачите и функциите на Вашето предприятие
3. Създаване на нови дъщерни дружества във Вашата страна или в други европейски страни*
4. Създаване на нови дъщерни дружества извън Европа
А.3. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през последните
три години (2010 - 2012)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Местен / регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Държави членки на ЕС и асоциирани държави*
4. Други държави
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

А.4. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот през последните
три години (2010 - 2012)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.3.)
РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми. Като продуктови иновации
трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари. Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или
стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането, образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Б.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:

Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови стоки и
чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?

(Възможен е повече от един отговор)

Стоки Услуги

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално разработени от
други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1

Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен офис и др.).
Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

Б.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара иновационни
продукти (стоки и услуги), които са:
1. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт на
Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван
продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти

Да

Не

Б.4. Посочете какъв дял от оборота2 на Вашето предприятие за 2012 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 г. - нови за Вашия пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 г. - нови само за
предприятието Ви
3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2010 - 2012 година
(вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%
%

4. Оборот за 2012 г. общо (1+2+3) = 100%
2

100 %

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви, а за застрахователните дружества - на приходите от комисионни.

Б.5. Има ли поне един от Вашите иновационни продукти (стоки и услуги), реализирани на пазара през последните три
години (2010 - 2012), който според Вас е бил:
Да

Не

Не знам

1. Нов за България
2. Нов за Европа*
3. Нов за света
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания,
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония, Малта,
Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция, Испания, Швеция и Великобритания.

(Ако отговорът на Б.5.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.6. Какъв дял от оборота на Вашето предприятие за 2012 г. (посочен по-горе във въпрос Б.4.1) се дължи на нови за света иновационни продукти (стоки и услуги), които са реализирани на пазара през последните три години (2010 – 2012)?
1.

по-малко от 1%

2.

от 1% до 4.9%

3.

от 5% до 9.9%

4.

от 10% до 24.9%

5.

25 % и повече

6.

Не знам

РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи за
разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат като
процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие внедрило ли е:
1. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините,
стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи, счетоводни и
компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)

Да

Не

).

,
,

за
о

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално разработени от други
предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1

Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен офис и др.).
Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

В.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие внедрило ли е
процесови иновации, които са нови за Вашия пазар?

Да

Не Не знам

РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, софтуер и лицензи, инженерно-развойната дейност, дизайна, обучението, маркетинга, когато те се осъществяват с цел да се разработят и внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и всички видове научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
Г.1. През периода 2010 - 2012 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, от
която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:
1. Преустановена преди да е завършена

Да

Не

2. Незавършена в края на 2012 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)
РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните три години (2010 - 2012)?
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност,
която се провежда с цел създаване на нови знания или за разрешаване на научни или технически проблеми
(включително собствени софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2010 - 2012 година

Да

Не

2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност, за извършването на която Вашето предприятие е сключило договор с други предприятия (включително и такива от
Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите - включва машините,
оборудването, софтуерът и сградите, придобити от Вашето предприятие специално за производството и
внедряването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации - включва придобиване на
съществуващо ноу-хау, авторски права, патентовани и непатентовани изобретения и други видове знания от
други предприятия и организации, необходими за разработването на нови или значително усъвършенствани
продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (извършено от Вашето
предприятие или чрез възлагане от друго предприятие), специално насочено към придобиване на знания
и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително усъвършенствани продукти и
процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие) по представяне на пазара на новите или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и стартовата реклама
7. Дизайн - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие)
по проектиране и промяна на формата или външния вид на стоките и услугите
8. Други иновационни дейности - включва други дейности (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане
от друго предприятие) по внедряването на новите или значително усъвършенствани продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост, изпитвания, осигуряване на индустриална екипировка, подходяща за определена работа, индустриално инженерство и други
Д.2. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2012 г. за иновационните дейности, посочени
по-горе във въпрос Д.1?
Включват се текущите разходи (разходи за персонал, разходи за външни услуги и други текущи разходи, свързани
с иновационните дейности), както и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (сгради и оборудване).
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се текущите разходи и разходите за придобиване на
дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите (с изключение на разходите, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации
5. Всички останали иновационни дейности - дизайн, обучение, маркетинг и други дейности, свързани с
иновациите
6. Разходи - общо (1+2+3+4+5)

(Хил. лв.)
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Д.3. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа за иновационната
си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни кредити и облекчения, помощи, субсидирани заеми
и гаранции по заеми. Не се включват изследователски и други иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор*
по договор.
Да
Не
1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз (ЕС)
3.1. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

РАЗДЕЛ Е. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Е.1. Каква е степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност на Вашето предприятие през периода 2010 - 2012 година? Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови иновационни
проекти или са допринесли за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост
Не са
Източници на информация
използвисока средна
ниска
вани
Вътрешни източници
1. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашата икономическа дейност
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Образователни и изследователски източници
7. Университети и други висши училища
8. Бюджетни, обществени и частни научни институти
Други източници
9. Конференции, търговски панаири, изложби
10. Научни списания и търговски / технически публикации
11. Професионални и индустриални асоциации
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

Е.2. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е някоя от иновационните си дейности в сътрудничество с други предприятия и организации?

Да

Не

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с
други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода. Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.
(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос Ж.1.)
Е.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
(Възможен е повече от един отговор)

Партньори

Бълга- Европа**
рия

САЩ

Китай
или
Индия

Други
страни

1. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
7. Университети и други висши училища
8. Бюджетни, обществени и частни организации с основна дейност НИРД
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации, училища, болници и
публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
** Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

Е.4. Кой от изброените партньори определяте като най-полезен за иновационната дейност на Вашето предприятие?
(Посочете съответния номер от 1 до 8 от Въпрос Е.3.)

-
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РАЗДЕЛ Ж. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Ж.1. Колко ефективни са следните методи за поддържане и повишаване на конкурентоспособността на продуктовите и
процесови иновации, въведени през последните три години (2010 - 2012)?
Степен на ефективност
Не са
използвисока средна ниска
вани
1. Заявка за патент
2. Регистрация на промишлен дизайн
3. Авторско право
4. Регистрация на търговска марка
5. Предимството на първия
6. Защита на стоките и услугите, чрез тяхното комплициране
7. Опазване на търговската тайна (включва споразумения за неразгласяване)
РАЗДЕЛ З. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл. управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били
използвани. Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за първи път.
З.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е
организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. управление на веригите за доставки;
реорганизация; системи за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление
на качеството и др.)

Да

Не

2. Нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането
на решения (напр. използване за първи път на нова система за разпределяне на отговорностите на
наетите; работа в екип; децентрализация; сливане и разделяне на структурни звена; системи за обучение
и квалификация и др.)

Да

Не

Да

Не

3. Нови методи на организация на взаимоотношенията с други предприятия и публични организации (напр.
участие за първи път в съюзи и организации; партньорства; външно възлагане и подизпълнители и др.)
РАЗДЕЛ И. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ

Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните, регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
И.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингови иновации:
1. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и услугите (не се включват
промените, при които се изменят функционалните или потребителски характеристики на продукта - това
са продуктови иновации)

Да

Не

Да

Не

3. Нови методи за продуктов пласмент или продажбени канали (напр. използване за първи път на
франчайзинг или лицензи за дистрибуция, директни продажби, специални продажби на дребно, нови
концепции за представяне на продукта и др.)

Да

Не

4. Нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (напр. използване за първи път на променливо
ценообразуване според търсенето, системи за търговски отстъпки и др.)

Да

Не

Да

Не

2. Нови методи за реклама или техники за промоция на продукта (напр. използване за първи път на нова
рекламна медия; ново търговско лого; въвеждане на карти за лоялни клиенти и др.)

РАЗДЕЛ К. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ИНОВАЦИИ
К.1. През последните три години (2010 - 2012) Вашето предприятие имало ли е договори за обществени
поръчки за доставка на стоки и услуги за:
1. Български организации от публичния сектор*
2. Чуждестранни организации от публичния сектор*
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.

(Ако отговорът на К.1.1 и на К.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел Л.)
К.2. Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, като част от договор за
обществена поръчка за доставка на стоки и услуги за организации от публичния сектор?
Включват се иновационни дейности, свързани с продуктови, процесови, организационни и
маркетингови иновации.
(Възможен е повече от един отговор)
1. Да, и иновацията е задължителна част от договора
2. Да, но иновацията не е задължителна част от договора
3. Не

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

РАЗДЕЛ Л. СТРАТЕГИИ И ПРЕЧКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Л.1. През последните три години (2010 - 2012) каква е била степента на значимост на всяка една от изброените цели за
Вашето предприятие?
(Независимо дали Вашето предприятие е постигнало тези цели.)
Степен на значимост
висока средна ниска

Цели

Няма
значимост

1. Увеличаване на оборота
2. Увеличаване на пазарния дял
3. Намаляване на разходите
4. Увеличаване на нормата на печалба
Л.2. През последните три години (2010 - 2012) каква е степента на значимост на всяка една от изброените стратегии за
постигане на целите на Вашето предприятие?
Степен на значимост
Няма
Стратегии
висока средна ниска значимост
1. Разработване на нови пазари в Европа*
2. Разработване на нови пазари извън Европа*
3. Намаляване на вътрешните оперативни разходи
4. Намаляване на разходите за закупуване на материали, компоненти и услуги
5. Реализиране на нови или значително усъвършенствани стоки и услуги
6. Засилване и подобряване на пазарната реализация на стоките и услугите
7. Подобряване гъвкавостта /отзивчивостта на Вашата организация
8. Изграждане на съюзи с други предприятия и организации
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва,
Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.

Л.3. През последните три години (2010 - 2012) каква е степента на значимост на изброените
фактори, като пречки за постигането на целите на Вашето предприятие?
Степен на значимост
Пречки
висока средна ниска
1. Силна ценова конкуренция

Няма
значимост

2. Силна конкуренция по отношение на качеството на продукта, репутацията и марката
3. Липса на търсене
4. Иновации от страна на конкурентите
5. Доминиращ дял на конкурентите на пазара
6. Липса на квалифициран персонал
7. Липса на адекватно финансиране
8. Високи разходи за достъп до нови пазари
9. Високи разходи, свързани с изпълнение на правителствени разпоредби и законови
изисквания
РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА
М.1. За 2012 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са притежавали поне една от
следните университетски степени: бакалавър, магистър, доктор?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0%
от 1% до 4.9%
от 5% до 9.9%
от 10% до 24.9%
от 25% до 49.9%
от 50% до 74.9%
75 % и повече

Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

(Продължава в брой 5)
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 590
от 22 ноември 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община (НАГ – СО) е постъпило заявление с вх. № ГР-94-Л-3 от 21.01.2010 г.
от Лъчезар Крумов Захариев с искане да се измени
плана за регулация между о.т. 311 до о.т. 312,
създаване на задънена улица от о.т. 311а до о.т.
311б, план за регулация и план за застрояване
за обхвата на поземлен имот (ПИ) № 49019, м.
Стърната, землище с. Иваняне, район „Банкя“.
Към заявлението са приложени следните
писмени доказателства: копие от нотариален акт
№ 51, том IV, peг. № 9314, дело № 603/2005 г.,
копие от скица № Ф03753 от 4.12.2008 г. на поземлен имот 049019, мотивирано предложение за
изменение на плана за регулация на кв. 5а, м.
Стърната, задание за проектиране на основание
чл. 125, ал. 2 ЗУТ.
Искането заедно с приложените писмени
доказателства са разгледани от отдел „Общ
устройствен план“, отдел „Подробни устройствени планове“, отдел „Правен“, отдел „Благоустройствени дейности и природни ресурси“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“.
Със Заповед № РД-09-50-458 от 25.03.2010 г. на
главния архитект на Столичната община е одобрено задание за изработване на ПУП – ИПРЗ.
Със Заповед № РД-09-50-510 от 31.03.2010 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато изработването на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за застрояване за поземлен имот № 049019 от
кв. Иваняне, гр. Банкя.
С писмо изх. № ГР-94-Л-3 от 1.04.2010 г. до
кмета на район „Банкя“ издадените заповеди са
изпратени за сведение и изпълнение.
Със за явление с вх. № ГР-94-Л-3/2010 от
18.05.2010 г. от Лъчезар Крумов Захариев, подадено в Направление „Архитектура и градо
устройство“ на Столичната община (НАГ – СО), е
внесен проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация между о.т. 311
до о.т. 312, създаване на задънена улица от о.т.
311а до о.т. 311б, план за регулация и план за
застрояване на (ПУП – ИПРЗ) за УПИ VI-49019
и УПИ VII-49019, кв. 5а, м. Стърната-юг, гр.
Банкя, представени са съгласуван проект с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 27.04.2010 г.,
съгласуване на проекта със „Софийска вода“
от 05 м./2010 г., както и заснемане на съществуващата растителност, заверено от дирекция
„Зелена система“ на Столичната община под
№ 94-Л-СП-12 от 19.04.2010 г.
С писмо изх. № ГР-94-Л-3/2010 от 25.05.2010 г.
д о к м е т а н а р а й о н „ Б а н к я “ п р о е к т ът з а
ПУП – ИПРЗ е изпратен за съобщаване на заинтересованите страни.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. С писмо изх. № АГ-6602-87 от 26.07.2010 г.
с приложен разписен списък кметът на район
„Банкя“ удостоверява, че при обявяването на
проекта не са постъпили възражения.
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След служебна проверка се установи, че за
м. Стърната-юг с писмо изх. № ГР-92-00-81 от
2010 г. е възложено изработването на подробен
устройствен план – план за регулация и план
за застрояване. Със Заповед № РД-09-50-1401 от
16.08.2010 г. на главния архитект на Столичнат а
община е допуснато изработването на ПРЗ за
м. Стърната-юг.
Изработеният проект за ПУП – ИПРЗ за
УПИ XXV-49019 и УПИ XXVI-490019 от кв. 5а
е разгледан от Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г., т. 43, с решение за
спиране на процедурата по одобряване на проекта поради възлагане на цялостен план на м.
Стърната-юг.
С писмо изх. № ГР-94-Л-3/2010 от 15.10.2010 г.
решението по т. 43 от протокол № ЕС-Г-80 от
21.09.2010 г. на ОЕСУТ е изпратено до заявителя
Лъчезар Крумов Захариев.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столичната община е постъпило
възражение вх. № ГР-94-Л-3/2010 от 12.12.2011 г.
от Лъчезар Крумов Захариев, с което моли да
бъде включен в плана на м. Стърната-юг или
от него производството да бъде възобновено.
С решение по т. 12 от протокол № ЕС-Г-104
от 20.12.2011 г. на ОЕСУТ проектът отново е
разгледан и приет, като при служебна проверка
се установява, че поземлен имот (ПИ) № 49019
попада извън обхвата на ПРЗ на м. Стърната-юг.
В хода на образуваното административно
производство се установява, че със Заповед
№ РД-18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за с. Иваняне, район
„Банкя“, е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Предвид това и в изпълнение
на чл. 115, ал. 1 ЗУТ проектът за ПУП – ИПРЗ
е преработен върху влязлата в сила кадастрална
карта, представено е копие от скица от АГКК за
имот с идентификатор № 32216.2371.19, идентичен
с имот № 490019.
Проектът отново е разгледан на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС- Г-49 от 26.06.2012 г.,
т. 11, к ат о е конс т ат и ра но, че номер ът на
квартала от 5а е променен на № 63 и предвид
възложените и обявени по реда на чл. 16 ЗУТ
планове, контактни на разглеждания проект, е
направено служебно предложение кварталът да
се коригира в № 64 в съответствие с проектоплана на м. Стърната-юг.
Проектът за ПУП – ИПРЗ за УПИ VI-19 и
УПИ VII-19, улична регулация от о.т. 311а – 311, бе
преработен в съответствие с решение на ОЕСУТ.
С оглед изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Искането за изработване на подробен устройствен план е започнало по искане на заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, ал. 3 във
връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от
собственика на поземлен имот с идентификатор
№ 32216.2371.19, идентичен с имот № 490019.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
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на административния орган от заинтересовани
лица във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със
заявление по образец, разрешено е изработването на проект за ПУП от компетентния за това
орган, внесеният проект е съобщен на всички
заинтересовани лица, разгледан е и е приет от
ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО УПИ VI-19 и
УПИ VII-19 попада в „Жилищна зона с мало
етажно застрояване с допълнителни, специфични
изисквания“ („Жм2“). Предвиденото триетажно
жилищно застрояване е допустимо съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С проекта се предвижда урегулиране на УПИ
VII-19 и УПИ VI-19 за жилищно строителство
при спазване на нормата на чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Спазени са специфичните изиск вани я на
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО при урегулиране на УПИ VII-19, а именно 14 м и 300 м
повърхност. По отношение на УПИ VI-19, доколкото е приложима горната норма, е спазено
изискването за площ.
За УПИ VI-19 изходът е осигурен по задънена
улица от о.т. 311а – о.т. 311б. Предвид това при
спазване на чл. 81, ал. 3 ЗУТ лицето на УПИ VI-19
е с ширината на предвидената задънена улица.
Лицето (изходът) на УПИ VII-19 към улица е
по действащата улична регулация от о.т. 311 – о.т.
312, одобрена със Заповед № РД-09-50-08 от
25.01.1996 г. на главния архитект на София, която се потвърждава на плана на м. Стърната-юг,
докато на УПИ VI-19 по предвидената с проекта
улица-тупик, с което е спазено изискването на
чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
С оглед на обстоятелството, че прилежащата
на УПИ VII-19 улична регулация е предмет на
план, който е в процес на одобряване, ПРЗ е
съгласуван с арх. Стефка Иванова, проектант
на плана на м. Стърната-юг.
Задънената улица от о.т. 311а – о.т. 311б обслужва единствено УПИ VI-19 и дължината є
не надвишава 100 м, предвид което ширината
є е 3,5 м, без необходимост същата да се предвиди с уширение, осигуряващо обръщане на
автомобилите в обратна посока по аргумент на
чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
Планът за застрояване предвижда изграждане на триетажно жилищно застрояване в УПИ
VI-19 и УПИ VII-19 при спазване изискванията
на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на ниски жилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.
С проекта за плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
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Планът за рег улаци я предви ж да изг ра ждане на улица от о.т. 311а – о.т. 311б, която е
обект – публична общинска собственост, и по
аргумент на чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската собственост компетентен да одобри плана
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 103, ал. 4,
чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 14, ал. 4, чл. 17, ал. 2,
т. 1, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 31, ал. 1, чл. 115, ал. 1
и 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г., т. 43, № ЕС-Г-104 от
20.12.2011 г., № ЕС-Г-49 от 26.06.2012 г., т. 11,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на улица
между о.т. 311 и о.т. 312 по плана на кв. Иваняне,
гр. Банкя, и създаване на задънена улица от о.т.
311а до о.т. 311б, кв. 63, м. Стърната-юг, по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. План за регулация на УПИ VI-19 за имот
с идентификатор 32216.2371.19 и УПИ VII-19 за
имот с идентификатор 32216.2371.19, кв. 63, м.
Стърната-юг, по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на УПИ VI-19 за имот
с идентификатор 32216.2371.19 и на УПИ VII-19
за имот с идентификатор 32216.2371.19, кв. 63,
м. Стърната-юг, гр. Банкя, без допускане на намалени отстояния към съседни имоти и сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 19.16
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод“ за
ПИ 020088 по КВС на землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на землище гр. Аксаково:
020085 – ведомствен път, собственост на Стефан
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Илиев Янакиев, Ангел Костов Бальо, Веселина
Руменова Балева и Илиана Миткова Янакиева,
020086 – жилищна територия, собственост на
Ангел Костов Бальо и Веселина Руменова Балева, 020087 – жилищна територия, собственост
на Стефан Илиев Янакиев и Илиана Миткова
Янакиева, и 000005 – полски път на Община
Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
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Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 19.17
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 037128 по
КВС на землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на складова база
към цех за зеленчукови консерви, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с
показатели: Устр. зона – Пп; Е/H – ≤3(<10);
Пл – 60 %; Кинт. – 1,2; Озел. – 30 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
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Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 19.18
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 037041 по
КВС на землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на офис и склад
за пакетирани промишлени стоки, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с
показатели: Устр. зона – Соп; Е/H –<3(<10);
Пл – < 50 %; Кинт. – 0,8; Озел. – >30 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
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Председател:
Св. Добрева
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РЕШЕНИЕ № 19.19
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 037001 по КВС
на землище с. Крумово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/H – 3(10); Пл – 60 %;
Кинт. – 1,2; Озел. – 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
56
РЕШЕНИЕ № 19.20
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 206003 по КВС
на землище с. Долище, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/H – 3(10); Пл – 40 %;
Кинт. – 0,8; Озел. – 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
57
РЕШЕНИЕ № 19.21
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 110012 по КВС
на землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, с цел жилищно строителство,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/H – 3(10);
Пл – 40 %; Кинт. – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
58
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ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 353
от 6 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1100 от 28.11.2012 г. от Сашка
Въчкова (за кмет на община Банско съгласно
Заповед № 09-489 от 19.11.2012 г.) Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробни устройствени планове за
обект „Рехабилитация на водоснабдителната и
канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ“ в обхвата на следните обекти:
1. ПУП – план за застрояване на пречиствателна станция за отпадни води – ПИ 02676.9.102
по КК на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград;
2. ПУП – план за застрояване – изграждане
на канална помпена станция в ПИ 02676.10.381
по КК на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград;
3. ПУП – парцеларен план за обслужващ
път до ПСОВ (ПИ 02676.9.102) в обхвата на ПИ
02676.9.209 и ПИ 02676.10.328 по КК на гр. Банско,
община Банско, област Благоевград;
4. ПУП – парцеларен план за външен водопровод до ПСОВ в ПИ 02676.9.209 и ПИ 02676.10.238
по КК на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград;
5. ПУП – парцеларен план за изграждане на
довеждащ канализационен колектор до ПСОВ в
ПИ 02676.9.209 и ПИ 02676.10.382 по КК на гр.
Банско, община Банско, област Благоевград;
6. ПУП – парцеларен план за изграждане на
външно електрозахранване (20 kV) на ПСОВ (ПИ
02676.9.102) в ПИ 02676.9.209 и ПИ 02676.10.328 по КК
на гр. Банско, община Банско, област Благоевград;
7. ПУП – парцеларен план за корекция на
река Глазне в обхвата на ПИ 02676.9.100 по КК на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Вл. Колчагов
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ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 176
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
1. Заличава улица от о.т. № 58 до о.т. № 59
и улица от о.т. № 57 до о.т. № 61А и за нейна
сметка се образуват: нова улица с о.т. № 59 до о.т.
№ 61А и улица-тупик с о.т. № 59а до о.т. № 59б,
във връзка със съществуващите.
За сметка на УПИ Х-247, УПИ ХІ-250, УПИ
ХII-250 и УПИ I-250 в кв. 12 по сега действащия
план на с. Нова махала се обособяват нови УПИ,
както следва:
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В кв. 13:
– УПИ I-172 – „Училище“, с площ 2527 кв. м;
– УПИ II-175 – „Кметство“, с площ 465 кв. м;
– УПИ III-513 – „Площад“, с площ 1883 кв. м;
– УПИ IV-173 – „Детска градина“, с площ
1376 кв. м;
– УПИ V-507 – „Културен дом и читалище“,
с площ 390 кв. м;
– УПИ VI-177, с площ 131 кв. м;
– УПИ VII-508 – „Общ.“, с площ 286 кв. м;
– УПИ VIII-174 – „Здравен дом“, с площ 390 кв. м.
В кв. 12:
– УПИ I-509, с площ 380 кв. м;
– УПИ XI-511, с площ 592 кв. м;
– УПИ XII-510, с площ 338 кв. м;
– УПИ Х-247, 248, с площ 450 кв. м, съгласно
проекта.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
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Председател:
К. Ангелова

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 752
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, Решение ІІІ от протокол
№ 1 от 8.02.2011 г. на Общинския експертен
съвет – гр. Белово, и чл. 66 ПОДОСБНКВОА
Общинският съвет – гр. Белово, одобрява проект
на ПУП – ПЗ (план за застрояване) за МВЕЦ
„Тевани 1“, местност Висока могила, землище
с. Габровица, община Белово, област Пазарджик,
и дава отреж дане „За МВЕЦ“ със следните
покатели: Устройствена зона – Пч (чисто производствена зона), с максимална плътност на
застрояване – 70 %, Кинт. – 1,5, и ниска височина
на застрояване – до 10 м.
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За председател:
Г. Генов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-01
от 4 януари 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 9
от 24.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решениe-протокол № 1 от 2.01.2013 г. на
Надзорния съвет Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска № 26, публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот:
подблоково помещение (бивша ритуална зала),
ул. Странджа 15, Бургас, със ЗП 242,80 кв. м,
с начална тръжна ценa 269 100 лв., депозит за
участие 26 910 лв., стъпка на наддаване 2700 лв.
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2. Тръжната документация за обекта се закупува в АППЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3,
ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до
15-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено,
ако закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие да се внесе по банков
път до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG
28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок пет работни дни след изтичането на срока
за обжалване на решението на Надзорния съвет на агенцията за определяне на спечелилия
участник.
4. Огледът на обекта се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ
за закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
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Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 232
от 27 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2
от Закона за горите, Решение № 7 от 20.09.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Етрополе и Решение
№ ИАГ-12062 от 22.03.2012 г. на Изпълнителната агенция по горите Общинският съвет – гр.
Етрополе, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Нов стабилизиран горски
камионен път III степен – „Елаците – Калина
Вескова“, преминаващ през поземлени имоти,
горска територия: № 640185, землище на гр.
Етрополе (ЕК АТТЕ 27632), и имоти с № 521045,
521046 и 521100, землище на с. Ямна (ЕК АТТЕ
87391), община Етрополе.
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2. Инвеститорът на обекта – Държавно горско
стопанство, при изготвяне на проекта за изпълнение на пътя да предвиди мерки за защита на
пояси II и III на СОС – речно водохващане „Драгостин“ – Етрополе, за питейно-битови нужди.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Етрополе до Административния
съд – София област.
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Председател:
Хр. Андреев

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 441
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на разпределителен газопровод,
преминаващ по: полски път № 000178, полски
път № 000208 и полски път № 000215; път, четвърти клас № 000614; път, първи клас № 000615
в землището на гр. Крън, ЕК АТТЕ 40292, община Казанлък, с дължина на трасето 1553,3 м
и сервитут 3,103 дка и в землището на с. Енина,
ЕК АТТЕ 27499, община Казанлък, по общински
път, четвърти клас № 123.104 с дължина на трасето 551,2 м и сервитут 1,102 дка.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 442
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 8, ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 и 2
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Дава съгласие за придобиване на правото на собственост върху проектен поземлен
имот № 000568 с площ 4947 кв. м – „За местен
път“ – общинска собст веност, образу ван от
поземлен имот № 000560, с начин на трайно
ползване: други селищни територии по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Копринка, община Казанлък, след разделянето
на същия на следните проектни поземлени имоти:
– имот № 000563 – 5312 кв. м, с начин на трайно
ползване: „За друг вид застрояване“ – държавна
собственост;
– имот № 000564 – 944 кв. м – „За друг вид
застрояване“ – държавна собственост;
– имот № 000565 – 12 кв. м – „За друг вид
застрояване“ – държавна собственост;

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

– имот № 000566 – 1280 кв. м – „За друг вид
застрояване“ – държавна собственост;
– имот № 000567 – 574 кв. м – „За друг вид
застрояване“ – държавна собственост;
– имот № 000568 – 4947 кв. м – „За местен
път“ – общинска собственост;
– имот № 000569 – 52 512 кв. м – „За друг вид
застрояване“ – държавна собственост.
2. Одобрява план за застрояване на поземлен имот № 000543 – 10,058 дка, с начин на
трайно ползване: „Други селищни територии“,
п ри г ра ниц и в зем лищет о на с. Коп ринка,
ЕК АТТЕ 38563, община Казанлък. Предвижда
предназначението на терена да бъде „За производствена и складова дейност – база за ремонт
на строителни машини“, нискоетажно свободно
застрояване с височина до 10 м, плътност на
застрояването – до 80 %, коефициент на интензивност – до 1,8.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 443
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на водопроводно отклонение ∅ 75 по общински местен път
№ 000614 за осигуряване на водоснабдяване на
поземлен имот № 100006 – индивидуално застрояване, частна собственост, двата, намиращи се
в местността В село, в землището на гр. Крън,
ЕК АТТЕ 40292, община Казанлък, с дължина
на трасето 294 м и сервитут 1770 кв. м.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 445
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за
захранване на поземлен имот № 026105, получен
след отделянето от имот № 026037, местност
Динкъра, преминаващ през поземлени имоти:
полски път № 000047 с дължина на трасето 61,72
м и сервитут 128,48 кв. м и овощни насаждения – частна собственост, № 026100 с дължина
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7,66 м и сервитут 12,32 кв. м, всички в землището на с. Черганово с обща дължина на трасето
75,57 м и общ сервитут 149,95 кв. м.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 446
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 8 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
1. Одобрява план за застрояване на поземлен
имот № 021019 – 1,698 дка, представляващ нива,
седма категория – частна собственост, намиращ
се в местност Стублата, при граници и съседи:
имот № 021018, № 021015, № 021014, № 0021013
и № 0021012 – ниви, частна собственост, и имот
№ 000041 – полски път, общинска собственост,
всички в землището на с. Голямо Дряново,
ЕК АТТЕ 15864, община Казанлък, за промяна
предназначението на имота от „Нива“ в имот
„За жилищно строителство“, като са предвидени
следните параметри на застрояване: свободно
застрояване с височина – до три етажа (10 м),
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2, плътност на застрояване – до 60 %, и озеленяване – до 40 %.
2. Одобрява схеми за електроснабдяване,
водоснабдяване и канализация на имота по т. 1.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
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Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 254
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план – кабелиране на ВЛ 20 kV „Орешака“ между нов ЖР
стълб № 5 в ПИ 012307 (проектен), обособен от
ПИ 012100, и нов ЖР стълб № 6 в ПИ 012305
(проектен), обособен от ПИ № 012306, изместване на съществуваща подземна кабелна линия
20 kV през ПИ № 012079 до БКТП „БКС“ в ПИ
№ 012289, както и изграждане на нов ЖР стълб
№ 5 в ПИ № 012307 (проектен) и нов ЖР стълб
№ 6 в ПИ № 012305 (проектен), местност Узун
Драгасия по КВС – землище на гр. Пещера.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Пещера пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
А. Младенова
116
РЕШЕНИЕ № 255
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
за линейни обекти – водопровод за захранване
на ПИ 025037 по КВС на гр. Пещера, местност
Агово. Водопроводът се предвижда да премине
в обхвата на път ІІІ-377 „Пещера – Брацигово“
от км 1+780 дясно до км 2+720 дясно и пресича
пътното платно на път ІІІ-377 при км 2+720 чрез
хоризонтален сондаж в местност Агово.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе за
линейни обекти – подземен електропровод 1 kV за
захранване на ПИ 025037 по КВС на гр. Пещера,
местност Агово. Подземният електропровод 1 kV
се предвижда да премине в обхвата на път ІІІ-377
„Пещера – Брацигово“ от км 1+780 дясно до км
2+800 дясно и пресича пътното платно на път
ІІІ-377 при км 2+800 чрез хоризонтален сондаж
в местност Агово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Пещера пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
А. Младенова
81
РЕШЕНИЕ № 256
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за отреждане на улица в проектен ПИ 025109 в местност
Агово по КВС на гр. Пещера с предвиждане
трасето на улицата да започне от ПИ 025051 път
ІІІ кл. и да завърши в ПИ 025037, собственост
на Ердухан Жребичкалиев, предвиден за смяна
предназначение на земеделската земя с отреждане
„За кравеферма“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Пещера пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
А. Младенова
82

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 173
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
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чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3,
чл. 9, чл. 16, 36, 37 и 39 от Наредбата за търгове и
конкурси Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка и правния
анализ на обект: „УПИ с едноетажна масивна
сграда за смесен магазин и пивница“, с. Заветно, община Попово, с площ на УПИ 675 кв. м,
едноетажна масивна сграда за смесен магазин и
пивница със ЗП 123,69 кв. м, изба № 1 със светла
площ 15,20 кв. м и изба № 2 със светла площ 15,20
кв. м, по плана на с. Заветно, кв. 13, УПИ VII, с
АОС № 1261 от 31.03.2006 г. – 4559,80 лв., в т. ч.
ДДС – 121,80 лв.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация
на обекта по т. 1 при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 4559,80 лв., в т. ч.
ДДС – 121,80 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 200 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната документация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 209 на общината
след представяне на документ за внесена сума
100 лв. без ДДС в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер
10 % от тръжната цена (460 лв.) се внася до 15-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по сметка: BG75UBBS80023300135430,
BIC код UBBS SFBG на „ОББ“ – Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните документи – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване
на допълнителна информация – до 15-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден след
представяне на документ за закупена тръжна
документация.
3.6. При неявявяне на кандидати сроковете
по търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината по чл. 8
и 36 от Наредбата за търговете и конкурсите
да назначи комисия за провеждане на търга, да
определи спечелилия търга участник, класирания на второ място и да сключи договора за
приватизация.
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Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 174
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и
3, чл. 9, чл. 16, чл. 36, 37 и 39 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Попово, реши:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

1. Приема приватизационната оценка и правния анализ на обект: „Сграда за автоспирка“ – с.
Зараево, община Попово, със ЗП – 75 кв.м, по
плана на с. Зараево, кв. 37, парцел I, с АОС 520
от 26.05.2002 г. – 6180 лв.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т. 1 при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 6180 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 500 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната документация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 209 на общината
след представяне на документ за внесена сума
100 лв. без ДДС в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер
10 % от тръжната цена (620 лв.) се внася до 15-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по сметка: BG75UBBS80023300135430,
BIC код UBBS SFBG на „ОББ“ – Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните документи – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване
на допълнителна информация – до 15-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден след
представяне на документ за закупена тръжна
документация.
3.6. При неявявяне на кандидати сроковете
по търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината по чл. 8
и 36 от Наредбата за търговете и конкурсите
да назначи комисия за провеждане на търга,
да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място и да сключи договора за
приватизация.
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Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 180
от 22 ноември 2012 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, чл. 7, чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 10, ал. 1,
чл. 35з, 35и, 36 и 39 от Наредбата за търговете и
конкурси Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема актуализираната приватизационна
оценка на обект: УПИ ведно със застроените в
него двуетажна масивна сграда със ЗП 427 кв.
м, с идентификатор 57649.503.2899.1, едноетажна
масивна сграда със ЗП 250 кв. м, с идентификатор
57649.503.2899.2, едноетажна масивна сграда със
ЗП 162 кв. м, с идентификатор 57649.503.2899.3
и едноетажна масивна сграда със ЗП 48 кв. м,
с идентификатор 57649.503.2899.4, г р. Попово, ул. Балканска 6, кв. 151, с площ на УПИ
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X V II – 4623 к в. м, с идентификатор на ПИ
57649.503.2899 по плана на гр. Попово с АОС
№ 1816 от 12.11.2012 г. – 49 935,40 лв., в т. ч.
ДДС 2598,40 лв.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за приватизация на обекта по т. 1.
Минимална конкурсна цена – 49 935,40 лв., в
т. ч. ДДС 2598,40 лв.
3. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап.
3.1. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 10-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в стая 209
на общината след представяне на документ за
внесена сума 100 лв. без ДДС в касата на Информационния център на общината.
3.2. При закупуване на конкурсната документация кандидатите представят съдебно решение
за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в конкурса в размер
10 % от конкурсната цена (5000 лв.) се внася до 15ия ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по сметка: BG75UBBS80023300135430,
BIC код UBBS SFBG на „ОББ“ – Попово.
3.4. Срок за подаване на конкурсните документи – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване
на допълнителна информация – до 15-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден след
представяне на документ за закупена конкурсна
документация.
3.6. При неявявяне на кандидати сроковете по
конкурса за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Изисквания към участниците в конкурса,
които подписват декларация, че приемат изискванията към обекта на приватизация:
4.1. Обектът се предлага за производствена
дейност.
4.2. Минимален размер на инвестиции за
ремонт на обекта за срок 2 години след подписването на договора – 30 000 лв.
4.3. Разкриване на работни места след пускане на обекта в експлоатация – минимум 15 бр.
5. Упълномощава кмета на общината по
чл. 35в, чл. 35д, ал. 2 и 3, чл. 35з, 35и и 36 от
Наредбата за търговете и конкурсите да назначи комисия за провеждане на конкурса, да
определи спечелилия конкурса участник, класирания на второ място и да сключи договора
за приватизация.
Председател:
Г. Георгиев
70

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 252
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУ Т и
Решение № 2 от протокол № 12 от 22.08.2012 г.
на Общинск и я експертен съвет по устройство
на територи ята Общинск и ят съвет – гр. Троян, реши:

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план (ПП) на трасе за външно кабелно
елек т роза х ра н ва не – н иско на п режен ие, на
базова станци я на „Глобул“ № 3758 в поземлен
имот с идентификатор 83212.136.1, местност
Кру шево, по кадаст ралната карта на с. Шип
ково, общ ина Троян, съгласно п ри ложени я
проект.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУ Т решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред А дминистративния съд – Ловеч.

120

Председател:
М. А к имов

РЕШЕНИЕ № 253
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1 ЗУ Т във връзка с
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУ Т и Решение № 3 от
протокол № 16 от 14.11.2012 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУ П – ПРЗ) на
поземлени имоти с идентификатори 73198.102.50
и 73198.517.259, местност Кравая, махала Калчевска по кадастралната карта на Троян, собственост на Стефан Василев Марешки, Тодорка
Петкова Николова и Марин Василев Марешки.
Об о с о бя ва с е „ Ж и л и щ н а з он а с ма л к а
височина и п л ът ност – Ж м“ за изг ра ж дане
на жилищна сграда с показатели: плътност
н а з ас т р оя в а не – до 6 0 %; ко е фи ц иен т н а
интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; височина на сградите – до 10 м.
За и мо т и 73198.102.50 и 73198.517.259 се
обособява у регулиран поземлен имот (У ПИ)
ХIV-50,259, строителен квартал 4 по плана на
Троян.
Съседни ят У ПИ I-51, образу ван за имот
73198.102.51, се преномерира в У ПИ Х V-51,
строителен квартал 4 по плана на Троян.
Във връзка с приобщаване на новите У ПИ
ХIV и Х V към квартал 4 – гр. Троян, се променя границата на населеното място – махала
Калчевска. Новата граница в североизточната
част на строителен квартал 4 се определя от
точки с координати, както следва:
1. Х – 4662192.675 Y – 8624592.951;
2. Х – 4662230.010 Y – 8624562.390;
3. Х – 4662237.140 Y – 8624571.860;
4. Х – 4662246.180 Y – 8624580.810;
5. Х – 4662174.670 Y – 8624646.627.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУ Т решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред А дминистративния съд – Ловеч.
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Председател:
М. А к имов

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 300
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 16 ЗУТ,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, заявление вх. № 94-Д-62
от 13.02.2012 г., Заповед № 223 от 21.08.2007 г. за
допускане изменение на ПУП и становище на
ОбЕСУТ по т. 8 от протокол № 43 от 4.12.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 и
2 ЗУТ за част от кв. 230 по плана за регулация и
застрояване на гр. Шумен, при следните условия:
1. С плана за улична регулация се образува нова
улична отсечка от осова точка 125а до осова точка
125е като пресечка на ул. Алеко Константинов, която
достига до имот 83510.664.45 по кадастралната карта.
2. С плана за регулация се урегулират всички
недвижими имоти, получаващи лице към новата
улица, за ниско жилищно строителство при условията на чл. 16 ЗУТ.
3. С плана за застрояване се определя застрояване
за УПИ ХІ-46 със следните показатели:
– устройствена зона – определя се „Жм“;
– начин на застрояване – определя се свободно;
– характер на застрояване – определя се ниско
с Н до 10 м.
Одобряват се ПУП – ПР съгласно корекциите с
кафяви и зелени линии, надписи и щрихи по приложената скица с № 679 от 6.12.2012 г. и ПУП – ПЗ
по приложената скица с № 680 от 6.12.2012 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъ
образност в 30-дневен срок от съобщаването му на
заинтересованите лица чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
Председател:
Г. Колев
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РЕШЕНИЕ № 301
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вx.
№ 26-00-5328 от 28.11.2012 г., Заповед № РД-25-2086
от 31.10.2012 г. за разрешаване изработването на
ПУП и становище на ОбЕСУТ по т. 10 от протокол № 43 от 4.12.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за обект:
Автомагистрала „Хемус“ Белокопитово – Каспичан – техническа инфраструктура, в землищата на
с. Панайот Волов, с. Коньовец и гр. Шумен, община
Шумен, съгласно приложения проект за подробен
устройствен план.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс разпорежда предвартелно
изпълнение на решението.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. l
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъ
образност в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
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Председател:
Г. Колев

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 302
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 15, ал. 3 ЗУТ
и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущес
тво, заявление с вх. № 94-И-409 от 8.10.2012 г.,
Заповед № РД-25-1725 от 2.11.2011 г. за допускане
изменение на ПУП и становище на ОбЕСУТ по
т. 5 от протокол № 40 от 13.11.2012 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за част от квартал 641а по
плана за регулация и застрояване на гр. Шумен,
при следните условия:
1. С плана за регулация се изменя улична
отсечка от осова точка 2 до осова точка 3, като
разширението за обръщане се оформя по нов начин. Границите на УПИ VІІ-17 в северна и южна
посока се променят, като площта на УПИ VІІ-17
става 494 кв. м за сметка на имот 83510.656.16
по кадастралната карта с площ 88 кв.м, който
заявителят отстъпва на общината.
2. С плана за застрояване се определя застрояване за УПИ VІІ със следните показатели:
– устройствена зона – запазва се „Жс“;
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – запазва се „Жилищно строителство“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – определя се свободно за основното застрояване и свързано с УПИ І от юг за постройките
на допълващото застрояване;
– характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. l
ЗУТ – запазва се средно с максимална височина
Н<15 м.
Одобряват се ПУП – план за регулация съгласно измененията със зелени и кафяви линии,
щрихи и надписи по приложената скица, изведена
с № 633 от 15.11.2012 г., и ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 634
от 15.11.2012 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъ
образност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
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Председател:
Г. Колев

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА
РЕШЕНИЕ № 316
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3,
4 и 5 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
§ 124 ПРЗЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила
от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – с. Горна
Малина, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) на ПИ (поземлен
имот) 079163 – за административно-битови сгради,
навес за селскостопанска техника и автоматичен
манеж; ПИ 079164 – за конюшня, административно-битова сграда и открит манеж, и ПИ
№ 079165 – за обслужваща сграда и открит манеж,
м. Мандрите – Катлъка, землището на с. Осойца.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

Одобрява ПУП – ПП (подробни устройствени
планове – парцеларни планове) за електрозах
ранване и водозахранване на ПИ № 079163, ПИ
№ 079164, ПИ № 079165, м. Мандрите – Катлъка,
землището на с. Осойца:
устройствена зона: предимно производствена;
конкретно предназначение:
ПИ № 079164 – за конюшня, административно-битова сграда и открит манеж;
ПИ № 079165 – за обслужваща сграда и открит манеж;
ПИ № 079163 – за административно-битови
сгради, навес за селскостопанска техника и
автоматичен манеж;
етажност/височина: макс. 3 етажа < Н до 10 м;
плътност на застрояването: 80 %;
коефициент на интензивност на застрояването: 1,0;
минимална озеленена площ: 20 %;
начин на застрояване: свободно;
сервитут на водопровод – 3 м от двете страни
на трасето (подземно трасе);
сервитут на електропровод – 2 м от двете
страни (подземно трасе).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Н. Стоилов
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1. – Камарата на архитектите в България на
основание чл. 6, т. 1 от Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране обнародва:
Регистър на Камарата на архитектите в
България за 2013 г.
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ,
БЪЛГА РСК И Г РА Ж Д А НИ, С ПРИ ДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

1

2

3

00042 Анушка Кръстева Коста- община
динова
Гоце Делчев
00035 Биляна Петрова Тумбева
00036 Георги Тодоров Тодоров
00043 Георги Иванов Чонков
00044 Васил Павлов Тинчев
00047 Владимир Йорданов Милков община
Кресна
00048 Георг и Д и м и т ров Я н чо - община
вичин
Хаджидимово
00049 Иван Петров Калпачки
00053 Валентин Стамов Стамов
00057 Кирил Косев Кирилов

С Т Р.
1

154

ДЪРЖАВЕН
2

3

00058 Людмила Тончева КьосеваНиколова
00059 Паруш Христов Зафиров

ВЕСТНИК
1
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2

община
Средец

00061 Цанко Петров Ташев

00158 Владимир Иванов Попов

00071 Людмила Атанасова Попова

00161 Георги Иванов Маринов

00073 Надя Стаматова Стаматова

00164 Иво Петров Петров

00078 Снежанка Кунева Христова

00167 Любка Илиева ВърбеноваСтефанова

00085 Анелия Стефанова Димова община
Лясковец
00086 Ата ли я Иг натова Брато ванова
00089 Елка Веселинова Николова

00169 Мария Ангелова Ненова- община
Трифонова
Долна
Митрополия

00094 Милка Иванова Кушева

00171 Наталия Димитрова Калчева-Петкова

00095 Николай Стефанов Стоянов

00172 Петър Тодоров Петров

00099 Алексей Емилов Василев
00101 Люба Атанасова Еленкова
община
Димово

00105 Станчо Цеков Веков
00107 Атанас Йорданов Йорданов общини
Мизия и
Козлодуй
00108 Валери Свиленов Маринов
00112 Ирина Костадинова Костова община
Борован

00126 Мария Живкова Хлебарова

00176 Светлозар Георгиев Лазаров община
Оряхово
00177 Светослав Борисов Герганов община
Червен
бряг
00178 Станимир Дичев Стойков
00179 Таня Петкова Монева
00181 Татяна Петкова Маркишка
00182 Теодор Димитров Димитров
00183 Тодор Стефанов Радулов
00184 Толя Ярославова КостоваНачева
00185 Тошо Стефанов Станев

00135 Ваня Рачева Фурнаджиева
00136 Добромир Делчев Генов

00186 Цанко Томов Цанков

00138 Тодор Стоев Попов

00187 Антоанета Иванова Топалова

00146 А н т оа не та Васи лева Василева
00147 Бойко Атанасов Столинчев
00149 Валентина Младенова Иванова

00189 Валентин Миладинов Михайлов
00190 Васил Петров Шилев
00191 Величко Пенев Куртев

00151 Мими Димитрова МанчеваГерасимова

00195 Володя Панталеев Стоянов

00152 Светлана Добрева Столинчева

00197 Георги Иванов Георгиев

00154 Петър Илиев Радев
00155 Алексей Василев Трифонов

община
Долни
Дъбник

00188 Боряна Петрова Василиева

00150 Георги Тодоров Сарамбелиев

00153 Христо Герасимов Драганов

община
Пордим

00174 Пламенка Георгиева Цаче- община
ва-Агалова
Белене

00100 Евгени Петков Кичашки

00114 Маргарита Ангелова Цолова

община
Никопол

00170 Митко Киранов Дончев

00091 Иван Ненов Чолаков

00113 Йордан Георгиев Лютибродски

община
Искър

00159 Георги Ангелов Андрейчев
00160 Георги Димитров Кочков

00063 Анна Матеева Стоянова

00103 Митко Иванов Славчев

3

00157 Бойко Маринов Балабанов

00193 Весела Дечева Дечева
00196 Ганка Любенова Богданова

00200 Димитър Ангелов Драгнев
00203 Екатерина Желкова ГеневаПопова

община
Батак
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00205 Емилия Кирилова Божкова

00273 Алеко Петков Христов

00208 Иван Костадинов Василев

00275 Александър Асенов Петрович

00209 Иванка Николова Маркова

00276 А лексан д ър Светославов
Казаков

00210 Илко Николов Николов
00214 Лалка Атанасова Юмерска

00279 Анета Любчова Славова

00215 Лидия Минчева КръстеваШилева

00283 Ани Моис Младенова
00286 Анна Иванова Стайнова

00216 Лиляна Богомилова Атанасова

00288 А н т о а н е т а Н и к и ф о р о в а
Грънчарова

00217 Людмила Стаматова Пет
кова

00297 Атанас Димитров Ковачев

00219 Мария Михайлова Стоянова

00299 Атанас Тодоров Тосев

00220 Марта Любомирова Теодосиева

00310 Боряна Стоянова Хаджистоянова

00221 Михаил Петров Богданов

община
Кричим

00223 Надка Христова Георгиева

00318 Валери Георгиев Върбанов
00332 Весела Георгиева Георгиева
00333 Весела Дечкова Джумакова

00225 Незабравка Николова Кос
това

00337 Веселин Иванов Дуковски

00226 Нели Тодорова Янева

00342 Веселинка Русева Троева

00229 Петко Иванов Костадинов

00346 Виолинка Красимова Томбашка

00230 Райка Петкова Николова

00350 Владимир Кирилов Дамянов

00231 Роберт Херцел Чакъров
00232 Родион Николаев Петров
00233 Розалин Илиев Гьопсов

00352 Владимир Симеонов Бешков

00235 Стоян Тодоров Василиев

00353 Владимир Христов Михов

00236 Татяна Стоянова Михайлова

00354 Галина Георгиева Петкова

00237 Тихомир Иванов Стоянов

00359 Георги Андреев Йорданов

00238 Тодор Илиев Абаджиев

00364 Гергана Първанова Якимова

00239 Цветана Атанасова Примова

00365 Гергана Христова Минчева

00240 Цонко Панайотов Солаков

00368 Даниела Йорданова Янкова

00241 Валентин Маринов Вълков

00370 Данчо Николов Данчев

00242 Веселин Христов Крайшников

00374 Деян Тодоров Златешки

00247 Атания Димитрова Деликоцева-Минчева

00382 Димитър Драгомиров Георгиев

00250 Венцислав Константинов
Илиев

00395 Добринка Георгиева Камбурова-Рачева

00256 Мария Костадинова Стефанова

00397 Доля Леон Андреева

00257 Мая Маринова Атанасова

00381 Димитър Георгиев Кръстев

община
Вятово

00260 Пенка Борисова Папова
00262 Димитричка Христова Ган- община
чева-Панова
Аксаково
00265 Ата наск а С т одева А й демирска
00266 Мира Христова Габрашкова община
Кайнарджа
00267 Петър Любенов Чернинков

00407 Елка Велинова Пенева
00410 Емил Стефанов Драганов
00419 Здравка Василева Вълчанова
00424 Любомира Василева Ненчева
00430 Иван Велчев Велчев
00431 Иван Евгени Данов
00433 Иван Милков Бечев
00434 Иван Михайлов Проев

3
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00437 Иван Петров Станишев

00601 Румен Ангелов Грънчаров

00447 Илиян Павлов Николов

00605 Румен Луканов Цонков

00451 Ира Иванова Христова

00609 Румяна Димитрова Кутрева

00455 Йонка Павлова Велчева

00617 Светла Иванова Радулова

00463 Калин Иванов Диков
00464 Калин Николов Костурски
00466 Камен Ганчев Ганчев
00468 Камена Григорова Казакова
00473 Константин Иванов Антонов
00477 Анисия Желязкова Добрикова
00479 Красен Андреев Андреев
00480 Красимир Анастасов Язов
00481 Красимир Георгиев Генков
00482 Красимир Добрев Василев
00484 К раси м и ра Го спод и нова
Кралева
00485 Красимира Иванова Попова
00487 Красимира Пенчева Василева-Младенова
00500 Люблена Иванова Пунчева

00618 Светла Калинова Тихолова
00622 Светлана Трайкова Русева
00623 Светлана Христова Венкова
00625 Светлин Ник ифоров Димитров
00626 Светлозар Йорданов Гавазов
00633 Светломир Младенов Никодимов
00638 Силвия Георгиева Стойкова
00641 Славей Борисов Гълъбов
00644 Славко Атанасов Палуков
00650 Снежинка Петкова Брънчева-Василева
00654 Ставри Борисов Ставрев
00657 Стела Трифонова Свиленска
00658 Стеляна Тонева Желева

00501 Любомир Асенов Горчев

00659 Стефан Василев Беязов

00502 Любомир Асенов Семерджиев

00665 Стефка Борисова Иванова
00667 Стефчо Василев Димитров

00503 Л юбом и р Д и м и т ров Керанов

00669 Сърнела Николова Докова

00515 Магдалена Николаева Бош
накова
00540 Минчо Нетов Ненчев

00675 Таня Петкова Влаева
00676 Татяна Георгиева Трендафилова

00543 Михаил Иванов Стойчев

00678 Теофана Николова Атанасова

00547 Нас тя Николова Ра деваЦонкова

00682 Тодор Несторов Личев

00554 Николай Георгиев Маслинков
00557 Николина Петрова ПавловаАлексеева

00686 Хрис т ина А нг елова Гецковска
00693 Цветана Йончева Косовалиева-Ангелова

00563 Огнян Тодоров Симеонов

00695 Цветанка Лазарова Разсолкова

00569 Парашкева Луканова Божкова-Димова

00698 Чавдар Михайлов Велев

00580 Петя Маринова Маринова
00581 Пламен Генов Генов
00584 Пламен Тончев Михайлов
00585 Рада Ненкова Михайлова
00586 Радка Евтимова Евтимова
00590 Ралица Петрова БараковаПопова
00596 Розина Павлова Червенкова

00701 Юлиян Василев Сиромахов
00702 Юрий Иванов Дамянов
00705 Янка Димитрова Димитрова
00707 Янка Теофилова Сачкова
00708 Ярослав Тодоров Рангелов
00712 Вичка Стоянова Колева
00713 Елена Георгиева Калева
00715 Росица Николаева Буцева

00597 Росен Петров Савов

00717 Нина Георгиева Танчева

00598 Росица Димитрова Михайлова

00720 Бойка Димитрова Ангелова

00719 Станка Ламбова Скерлева

3

община Гулянци

БРОЙ 4
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

00721 Виолета Тодорова УзуноваЗлатева

1

С Т Р. 1 5 7
2

3

00792 Лидия Стоянова Лазарова
00794 Людмила Нихтенова Панайотова

00723 Добрил Иванов Добрев
00724 Живко Петров Чапкънов

ВЕСТНИК

община
Хитрино

00726 Росица Георгиева ПееваПопова
00727 Светлозар Горчев Рафаилов общини
Венец и
Каолиново
00728 Светлозар Стоянов Тузсузов
00731 Юлиана Венелинова Иванова

00797 Милен Димитров Русенов
00799 Николай Тодоров Цонковски
00803 Теменужка Василева Минчева
00805 Божидар Борисов Георгиев община
Братя
Даскалови
00806 Борислав Тенев Любенов

00732 Валентин Жечков Вълчев

00807 Доротея Йорданова Хри- община
стова
Николаево

00738 Илия Иванов Бумбалов

00812 Мария Вълкова Шишманова

00739 Йорданка Иванова Терзиева

00820 Георги Петков Пелтеков

00740 Сотир Георгиев Камбуров
00744 Росица Йорданова Йовчева

00825 Ем и л А лекса н д ров Б ояджиев

00745 Маргарита Савова Попова

00827 Емилия Христова Точева

00746 Ангелина Пилева Ташева

00828 Жана Стоянова Стойчева

00747 Антоанета Иванова Хаджипетрова

00831 Иван Любенов Денчев

00749 Владимир Михайлов Милков

00843 Наска Кръстева Боюндрукова-Люцканова

00750 Георги Димитров Ташев

00854 Димитър Александров Бъч- община
варов
„Тунджа“

00838 Любомир Борисов Шивачев

00754 Добринка Николова Василева

00856 Андрей Константинов Кучев oбщина
Кнежа

00755 Златина Димитрова Тодорова

00857 Димитър Христов Зорев

00758 Карамфилка Стойчева Атанасова

00858 Иван Киров Стефанов
00859 Ирена Владимирова Христова-Дончева

00762 Николай Симеонов Николов
00764 Павлина Илиева Миринчева

00860 Красимир Георгиев Попов

00765 Петко Илиев Петков

00861 Констан т ин Христов Г улишев

00766 Радостина Нейчева ЛостоваЖечева

00862 Мариана Кирилова Исусова-Кучева

00768 Росица Господинова Златанова-Милкова

00863 Невяна Илиева Иванчева

00769 С и й к а Па на йо т ова Х а лтъкова
00770 Стоян Атанасов Георгиев
00773 Мария Друмева Николова
00774 Димитър Янков Батчиев
00775 Добринка Димитрова Полихронова-Димитрова
00776 Силвия Николаева Алексиева

00866 Руслан Иванов Стоянов
община
Сунгурларе

00869 Драгомир Николаев Стоянов
00871 Жасмина Докинова Ангелова-Ковачева
00880 Цвети Първанов Русинов
00881 Антоанета Иванова Дженева

00781 Георги Иванов Мечанов

00882 Над я Савова СтефановаКоларова

00782 Георги Марков Минчев

00885 Галена Нанова Тодорова

00785 Даниел Димитров Симеонов

00887 Валя Цекова Целова

община
Свищов

С Т Р.
1

158

ДЪРЖАВЕН
2

3

00891 Милен Николов Узунов

ВЕСТНИК
1

2

00979 М а р и а н а
Алексиева

00892 Спиридон Александров Ганев

БРОЙ 4

00981 Александър Димитров Слаев

00894 Мария Иванова Каразлатева
00896 Димитър Ангелов Златков община
Хисар
00898 Росен Мерджанов Петров

00983 Боряна Петрова Банева
00985 Георги Димитров Савов
00987 Даниела Маринова Цонкова-Събчева

00899 Пламен Иванов Цанев
00900 Румяна Иванова БрайноваБузева

00989 Кирил Николов Събчев
00990 Лиляна Димитрова Янакиева-Велева

00903 Дафина Кирилова Пешева
00906 Мариана Христова Вампорова-Лазарова

00992 Николай Янчев Симеонов
00993 Петър Ангелов Буров

00910 Николай Бож и даров К асабов

00994 Пламен Венцеславов Генчев

00919 Антон Анастасов Иванов

00998 Благо Йорданов Стоев

00920 Антон Тодоров Василев

01000 Веселин Симеонов Беров

00921 Димитър Величков Димов

01001 Георги Танев Чернев

00922 Здравко Савов Дилинчев

01003 Димитрина Стефанова Григорова

00923 Иванка Иванова Делова

01005 Диньо Митев Динев

00924 Кирил Методиев Делов

01006 Добромир Нейков Нейков

00925 Мария Анастасова Стоева

01007 Екатерина Николаева Стоева

00926 Никола Благоев Михалевски

01008 Елена Тодорова Нейкова

00927 Николай Христов Бечев

01009 Емил Ангелов Василев

00928 Митко Тодоров Шекеров

01013 Красимир Вътев Добрев

00934 Евгения Атанасова Трупчева

01014

00940 Тодор Иванов Тодоров
00941 Румяна Ангелова Запрянова-Тодорова

Мариела Георгиева Андреевска

01016 Мария Куманова Игнатова
01017

00942 Росен Панайотов Минков

Николай Василев Вътев

01019 Оксана Степановна КнишТомова

00944 Красимира Лука Джартазанова

01020 Паскал Марков Паскалев

00948 Костадин Първанов Йоцов

01022 Петко Начев Симеонов

00951 Върбан Райчев Димчев
00954 Екатерина Боянова Бахано- община
ва-Лазарова
Кочериново

01024 Петър Киряков Киряков
01026 Снежана Георгиева Петрова-Стоянова

00955 Емил Руменов Дечев

01027 Стойко Костов Илчев

00959 Младен Василев Велев

01030 Цвета Петрова Търпоманова

00968 Любомир Тодоров Пеловски

01031 Николай Дончев Чолашки

00971 Свободна Петрова Вранчева

01033 Косто Петров Костов

00973 Мариана Асенова Стоичкова

01035 Мария Коцева Карамфилова

00974 Илиян Тодоров Владимиров

01036 Мая Желязкова ДобриковаВълчева

00975 Милен Трифонов Маринов
00976 Пламен Тотев Маринов

00977 Татяна Антонова Маринова

3

Христосова

общини
Две могили и Иваново

01037 Никола Димитров Балджиев
01039 Росен Христов Недялков
01041 Снежина Господинова Ортакчийска

община
Брацигово

БРОЙ 4
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 5 9
2

01043 Тотка Илиева Костадинова

01103 Хубена Иванова Салджиева

01044 Татяна Николаева ГлебоваЦонкова

01105 Георги Василев Дончев
01107 Боян Иванов Кръстев

01045 Детелина Илиева Балканска
01048 Валерий Кузманов Колев

01108 Петко Димитров Гарванов

01049 Венелина Иванова Бу ч у- общини
ковска
Борово и
Цар Калоян

01109 Сергей Богданов Денчев

01051 Живка Дочева Бучуковска общини
Бяла, Тутракан и
Ситово

01116

Василка Аспарухова Абаджиева-Стойчева

01117

Антоанета Борисова Златарева-Миланова

01121 Виолета Янкова К аракачанова

01055 Петър Костадинов Петров

01123 Маргарита А лександрова
Козовска

01058 Елена Христова Апостолова

01128 Георги Каменов Скрижовски

01059 Борислав Ангелов Пройчев

01130 Филипа Димова Гугучкова

01060 Любомир Здравков Здравков

01132 Румен Веселинов Шекеров

01063 Николай Младенов Мла- общини
денов
Панагюрище и
Стрелча

01134 Марин Пасков Бакалов

01065 Тодор Георгиев Сарамбелиев

01137 Иван Колев Райков

община
Каспичан

01072 Екатерина Трен дафилова община
Димитрова
Медковец
01073 Красимира Манева Караматева-Петрова

Румяна Георгиева Виячева

01177 Олга Петрова Дякова
01178

01081 Георги Маринов Маринов
01083 И ва н Д и м и т р ов М иси р - община
джиев
Попово
01084 Красимир Генов Стефанов община
Нови пазар
01091 Дарий Христов Аврамов

Виктория Янкова ВеликоваКалфова

01180 Елена Георгиева ЗлатановаСъбева
01181 Мария Луканова Атанасова
01182 Павлин Георгиев Павлов
01183 Росица Кътева Динева

01092 Каролина Кирилова Саргалиева

01102 Славян Славчев Бурулянов

01158 Валентина Маринова Мермерска-Колева

01176

01076 Бойка Стоянова Гешева

01100 Явор Христов Дичев

01157 Димитър Георгиев Димит
ров

01164 Петко Иванов Прокопиев

01075 Янка Иванова Янева

01096 Насю Тодоров Саргалиев

01155 Петя Димитрова Сотирова

01159 Таня Мирославова Спасова

01074 Петър Иванов Мурджев

01095 Милен Лалев Мънков

01136 Игор Янков Янкулов

01151 Анелия Нанчева Грънчарова

01070 Веселка Пенчева Чапкънова

01094 Лазар Тодоров Ковачев

01135 Ангела Николова Малинова

01138 Анита Теодосиева Цветано- община
ва-Обретенова
Берковица

01069 Божанка Василева ОстреваХаджиева
01071 Върбан Христов Върбанов

община
Троян

01110 Д а н ие л а Б орис л а в Чор баджиева

01052 Людмила Иванова Сердарова-Манова
01056 Стойчо Велинов Манов

3

община
Белово

01185 Веселина Апостолова Белова
01186 Мария Христова Борисова- община
Златева
Твърдица
01187 Елисавета Димитрова Попова
01188 Любомир Стоянов Попов

община
Котел

С Т Р.
1

160

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 4
2

01190 Мария Лальова ЕнчевскаПетрова

01262 Мариета Стефанова Григорова-Ненова

01191 Жулиета Гендова Фандъкова

01271 Юлияна Асенова ЮлияноваСтойчева

01192 Христо Юлиянов Христов

01272 Рилка Емилова Филипова

01193 Петко Марчев Любенов

01273 Людмил Иванов Дишлиев

01196 Красимира Вълева Любенова

01277 Димитър Йорданов Захариев община
Симитли

01197 Георги Стоев Койнов

01278 Димитър Цанков Дилов

01199 Маруся Цанкова Манова

01286 Божанка Николова Янчовичина

01200 Станимир Петров Стамов
01201 Илияна Владимирова Левкова

01287 Димитър Георгиев Янчовичин

01203 Мая Илиева Байчева-Коцева
01204 Росен Стоянов Филипов

01290 Любомир Димитров Огорелков

01205 Емилия Димитрова Пенева

01292 Татяна Стоянова Узунова

01207 Милена Константинова Борисова

01293 Орлин Йорданов Йорданов
01294 Галина Ненова Иванчева

01209 Румяна Зачкова Зачева

01295 Женя Стефанова Русева

01212 Валентин Николов Панчев

01300 Любомир Христов Славков

01217 Николай Иванов Няголов

01303 Мира Данаилова Симова

01218 Иван Бобев Бобев

01305 Румен Петков Йотов

01219 Олга Андонова Берберова
01223 Добромир Добрев Бояджиев общини
Алфатар и
Вълчи дол

01306 Димитринка Ангелова Шентова-Тодорова
01308 Симеон Христов Петков

01224 Евгения Любенова Илиева

01310 Веселина Иванова Николова

01226 Емили я Добрева Ганева- общини
Николова
Крушари и
Тервел

01311 Янчо Груйчев Апостолов

01227 Мариета Иванова Бояджиева
01230 Пламен Тодоров Петров

01231 Юлия Иванова Димитрова

01312 Веселин Петров Ранчев
01313 Васил Борисов Диков
01314

община
Генерал
Тошево

Васил Захариев Василев

01316 Елисавета Георгиева Георгиева

01236 Асен Аспарухов Коев

01318 Люба Русева Сийрекова

01238 Димитринка Георгиева Коева

01319 Тенчо Георгиев Димов

01245 Радосвета Иванова Кирчева
01247 Банко Венелинов Банов

община
Симеонов
град

01315 Любомир Веселинов Бодуров

01234 Иван Петков Тончев

01241 Зарина Николова Мархолева-Керанова

3

01320 Богдана Владимирова Хасърджиева
01322 Иван Маргаритов Бакалов община
Свиленград

01248 Стоян Димитров Влайков

01324 Оксана Владимировна Ба- община
лабанова
Любимец

01249 Богдана Славова Гърдева

01325 Маргарита Статева Севова

01251 Марияна Гавраилова Бонева

01326 Веселин Дочев Белевски

01254 Нелка Петрова Кирякова

01329 Никола Василев Колев

01256 Антония Стефанова Стефанова-Палукова

01330 Тодор Стефанов Байрактаров

01260 Николай Димитров Василев

01333 Вълчо Николов Каснаков

БРОЙ 4
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

1

2

01336 Петър Любомиров Футеков

01411

Ваня Веселинова Мянкова

01337 Ема Благоева Футекова

01412

Красимир Господинов Джеджев

01413

Райна Михайлова Куманова

01414

Христо Венков Венков

01340 Ивайло Славчев Иванов
01341 Методи Иванов Николов
01342 Даниел Николов Мирчев

община
Септември

3

01420 Ирина Кирякова Крушкова

01343 Петко Ламбрев Петков

01421

01344 Нина Василева Константинова-Васева

01424 Иво Димитров Баров

01345 Ангел Петров Савлаков
01348 Цветелина Петрова Тодорова
01349 Димитър Христов Герасимов

Ангел Валериев Захариев

01425 Петя Димитрова Велева
01426 Николай Михайлов Ангелов
01430 Веселина Добрева Панджарова
01431

Дочо Атанасов Дочев

01350 Диана Красимирова Калоянова

01432 Ирина Анатолиевна Сладкова

01357 Деян Антонов Попдимитров

01433 Здравко Димитров Димит
ров

01358 Нели Иванова Тангърова
01360 Весела Иванова Мирянова
01367 Валентин Костадинов Ха
джиков
01368 Мирослава Христова Тотева
01369 Николинка Цветкова Лозанова
01372 Лилия Лазарова Кадийска
01373 Радка Маринова Минчева
01375 Иглика Пелова Белякова
01378 Румяна Трайкова Пеева
01379 Атанас Николаев Топалов
01382 Янко Маринов Петров
01385 Георги Златев Златев
01387 Златка Антонова Христова
01388 Валерия Георгиева ТоноваДимитрова
01390 Христо Иванов Лазаров

01434 Радко Веселинов Тодоров
01435 Маргарита Латева Маргаритова
01436 Васил Дончев Василев
01437 Антоанета Йорданова Нечева
01438 Георги Каменов Петков
01439 Весна Каменова АтемоваКалъчева
01440 Георги Запрянов Димов
01442 Борис Кирилов Тодоров
01446 Мария Иванова Божанова
01448 Магда Дойчева Дойчева
01449 Григор Христов Ставракев
01452

Тодор Георгиев Толев

01453

Пет рана Ми хай лова Николова

01392 Тодор Константинов Карагьозов

01454 Светлана Иванова Черкезова

01395 Любен Стоянов Болгуров

01455 Стилиян Христов Христов

01396 Лена Дра г ом и р ова Чор баджиева-Ганчева

01457 Стефан Спасов Стефанов

01397 Маргарита Николаева Чав
дарова

01460 Павлина Христова Стоянова

01458 Руслан Илиев Гинчев

01398 К ирилка Пейчева Цветанова

01462 Х р и с т и н а
Христозова

01399 Даниела Миткова Димит
рова

01463 Манол Николов Ганчев

01406 Симона Кирилова Стоянова
01409 Силвия Божидарова Сокерова-Младенова
01410

Д и м и т ър Георг иев М ладенов

Йорданова

01464 Олег Тонев Каразапрянов
01465 Галя Спасова Попова
01467 Ангел Антонов Примов
01468 Георги Стоев Русев
01469 Румен Груев Григоров

община
Перущица
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01470 Маргарита Христова Христова

01554 Мария Стоянова Филипова

01471

01556 Снежа Стойчева Георгиева

01555 Камен Дочев Шипков

Едвард Филипов Христов

01473 Пею Троянов Марков
01475

Елисавета Георгиева Палазова

01476

Костадин Иванов Палазов

3

01558 Радка Радева Стоянова
01559 Димитър Иванов Шаренков
01560 Петко Тенев Чавдаров
01561 Румен Трендафилов Дафов

01477 Параскева Димитрова Миленкова

01562 Венета Ангелова Иванова

01482 Тодор Стоянов Василиев

община
Бургас

01563 Гергана Николова Бадарова

01486 Милена Христова Крачанова

01565 Иван Славов Ефремов

01487 Радка Василева Стефанова община
Брезово

01567 Константин Страхилов Коцев

01489 Маргарита Илиева Илиева

01568 Красими р Методиев К и- община
Камено
рилов

01490 Луиза Георгиева Тодорова

01569 Свилен Михайлов Добрев

01492 Светлин Илиев Илев

01570 Ивилина Парушева Зафирова

01493 Лилия Тодорова Петкова
01497 Илияна Валентинова Кърлова

01571 Теменуга Николова Барбова
01572 Светозар Петков Петков

01509 Георги Георгиев Асенов

01573 Илиан Петков Петков

01510 Татяна Цокова Пуева

01576 Николай Николаев Баровски

01511 Бойка Йорданова Витанова
01516 Дианна Боголюбова Модева
01517

01579 Михаил Владимиров Михайлов

Мими Панайотова Милева

01519 Татяна Георгиева Тодорова

01581 Сашка Иванова Куленска

01523 Гладиола Йорданова Кунин

01583 Верка Кирилова Карамишева

01525 Светослава Василева Коларова

01585 Радост Павлова Тодорова

01526 Весела Антонова Петкова

01586 Валери Петков Йотов

01527 Красимир Георгиев Пампоров

01587 Ц ве та н к а М и рчова Чер кезова

01532 Анна Димитрова Демирева община
Аксаково

01589 Георги Кирилов Апостолов

01537 Веселка Велиславова Ангелова-Динева
01539 Емилия Кузова Русева

община
Елхово

01590 Димитър Георгиев Ангелов
01593 Миленка Илиева ПенковаРадонова
01594 Светлин Тодоров Тодоров

01542 Жени Димитрова Бъчварова

01598 Юлия Герхард Райчева

01543 С та н исла в Н и колов Н иколов

01599 Валентин Стойнев Тонев

01544 Йордан Минчев Стоянов
01545 Костадин Христов Христов

01606 Мария А лександрова Ха
джипетрова

01546 Станислава Тодорова Янева

01609 Цвятко Иванов Димитров

01547 Камен Тодоров Костадинов

01613 Димо Тодоров Стоянов

01549 Ива Николова Парушева

01619

01550 Даниела Георгиева Бу рулянова

01624 Иван Добрев Радковски

01553 Людмила Петрова Лимонова

01629 Цветан Илиев Радев

01604 Димитър Георгиев Гочев

Ясен Александров Нейнски

01626 Атанас Петров Матанов
община
Сухиндол
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01631 Николай Стефанов Георгиев

ВЕСТНИК
1
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2

3

01700 Мария Елжбиета НаймовичИкономов

01632 Георги Веселинов Григоров

01701 Станислав Димитров Икономов

01635 Матей Антонов Савов
01636 Пламен Петров Иванов

01702 Маруся Великова БобеваВлахова

01637 Юрий Георгиев Любомирски

01703 Велин Петков Абаджиев

01638 Ивелин Иванов Ненов

01710

01640 Цветанка Йорданова Василева

Кристиян Кръстев Маркулев

01712 Ир а А т а н а с ов а К ъ нев аХристозова

01641 Пеньо Илиев Пенев

01716

01642 Младен Жеков Кърпачев

Зачко Йорданов Зачев

01721 Ясен Николов Шатъров

01643 Лъчезар Василев Лалев
01644 Огнян Йорданов Карасто- община
Златарица
янов
01645 Елена Илиева Абаджиева

01723 Петър Огнянов Петров
01726 Нели Теоклиева Бояджиева
01727 Минка Костова Пойдовска
01729 Камен Здравков Жейнов

01647 Детелина Тотева Апостолова

община
Каварна

01730 Олга Александровна Илиева

01649 Младен Кирилов Лисичев

01731

01651 Йордан Христов Нурков

Борислав Григоров Дочев

01652 Иво Йорданов Терзийски

01732 Пламен Димитров Пашев

01653 Светла Стойчева Здравкова- общини
Павликени
Цонева
и Дряново

01733 Сергей Бончев Бонев
01736 Даниела Стоянова Стоянов- община
Борино
ска-Василева

01655 Любомир Иванов Стоянов

01737 Ясен Сергеев Катрев

01656 Иван Ганчев Иванов

01738 Христо Михалев Караянков

01657 Николай Тонев Ситев

01739 Пепа Ненкова Каджебова

01658 Петър Филипов Влахов

община
Мъглиж

01740 Атанас Аврамов Каджебов

01661 Емил Георгиев Андреев

общини
Бойница и
Брусарци

01741

Димитър Николов Палазов

01742

Мария Христова ЧапкъноваЛюнчева

01662 Пламен Иванов Станчев

община
Брегово

01743

Мария Димитрова Христоскова-Хараламбова

01664 Ценка Димова Джотолова

01744 Христо Михайлов Узунов

01665 Десислава Евгениева Кичашка-Крумова

01745

01667 Галина Димитрова Антова

01746 Момчил Цветанов Стоилков

01668 Милена Стефчова Каменова

01749

01669 Смела Тодорова Куюмджиева

Калина Димитрова Мерудийска

01751

Марияна Иванова Йорданова

01752

Теменужка Асенова Попова община
Роман

01675 Иво Асенов Тренчев
01676 Венка Герасимова Прокопиева-Пачникова
01683 Лилия Стоянова СтояноваГосподинова
01689 Даниела Здравкова Нановска
01693 Жанета Тодорова ГрънчеваКолева
01699 Доника Атанасова Георгиева

Шинка Момчилова Недялкова

01754 Тодор Петров Тодоров
01755

Пе т ър Д и м и т ров Черве- община
няшки
Бяла
Слатина

01756 Геновева Богомилова Йорданова
01757

Николай Цветков Нанков

община
Криводол
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01760 Георги Димитров Гергов
01762 Елена Александрова Белокапова-Маринова
01768 Борислав Николов Шопов
01771 Диана Илиева Диканска
01772 Евелина Стоимирова Младенова

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 4
2

01830 Светослав Иванов Фъсов
01832 Ва лентин Димит ров Маринов
01833 Красимира Константинова
Жекова
01834 Петранка Енчева Владимирова

01779 Татяна Борисова ДаскаловаМитова

01835 Валери Иванов Каленски

01780 Венелин Борисов Симидчиев

01841 Димитър Колев Колев

01839 Радка Ганчева Тимнева

01781 Диана Дончева Сербезова

01843 Ирина Добрева Николова

01782 Радомир Танков Серафимов

01846 Петя Митева Георгиева

01783 Ваня Евтимова Серафимова

01847 Рая Димитрова Кръстанова

01785 Ва лен т и на Васи лева Василева

01848 Таня Стефанова Дикова

01786 Ивайло Василев Мишев

01853 Николай Николаев Дамов

01788 Христина Георгиева Стоянова

01857 Мариана Кръстева Добрева

01789 Елена Веселинова Вунчева
01790 Виола Димитрова Дичкова
01793 Константин Константинов община
Антонов
Елена
01794 Диляна Румянова Икономова
01798 Венета Любомирова Кавалджиева
01800 Димитър Василев Докев
01801 Христо Димитров Хаджихристев
01802 Мирослава Николова Ша- общини
маранова
Чепеларе,
Смолян
01803 Елена Христова Пищалова

3
община
Раковски

01849 Пламен Димитров Нанов

01858 Николай Михайлов Острев
01861 Атанас Димитров Митовски
01863 Ц вета на Ди м и т рова Ко вачева
01864 Иван Асенов Атанасов
01865 Даниела Тихомирова Златанова
01866 Момчил Ангелов Стоянов

община
Луковит

01867 Нелсон Макнев Ненов

община
Златица

01868 Емилия Христова ХристоваЦонева
01869 Марин Василев Попов
01871 Милко Иванов Митков

01805 Елена Павлова Терзиева

01873 Юлияна Иванова Агушева общини
Летница и
Угърчин

01806 Спас Милушев Генов

01874 Пенко Иванов Терзиев

01810 Иван Колев Атанасов

01875 Елка Маринова Койчева

01804 Анастас Антонов Иванов

01811 Георги Василев Георгиев
01814

Цанко Пейчев Русинов

01818 Иглика Георгиева Георгиева
01819 Славчо Димитров Мерджанов
01820 Асен Симеонов Мерджанов
01821 Стефка Ангелова КереловаВасилева
01822 Калин Иванов Василев
01826 Галя Вельова Кръстева
01827 Златко Борисов Конов
01829 Кирил Ангелов Мавров

община
Самуил

01877 Тоня Василева ТихоловаПенева
01878 Ирина Скъпидарова Алексиева-Гинчева
01879 Анна Анатолиева ТишковаАлексиева
01880 Асен Георгиев Пилев
01881 Борислав Георгиев Владимиров
01884 Георги Стоянов Велков
01888 Даниела Георгиева Влади- община
мирова-Цанкова
Сапарева
баня
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01891 Стоян Кирилов Стоянов

01962 Кирил Георгиев Коцев

01892 Славка Петкова Петкова- община
Орманкова
Дупница

01963 Константин Петков Колев

01893 Стефанка Панайотова Очи- община
палска
Трекляно
01894 Скъпидар Димитров Алек
сиев
01895 Павел Йорданов Михайлов община
Бобошево

01966 Радка Господинова Левиева
01967 Росица Вълкова Узунова
01971 Теодора Панайотова Карагьозова
01973 Христо Димитров Гиргинов
01974 Чинка Тодорова Шишкова

01899 З д р а в к а К о н с т а н т и н о в а
Шехт ова

01975 Мариана Кръстева Кехайова

01900 Олга А лександровна Божичкова

01978 Христо Иванов Чапаров

01903 Димитър Леков Маринов
01904 Весела Йорданова МарковаИванова
01905 Нелсон Асенов Петров
01906 Атанас Георгиев Тасев
01907 Пенка Асенова Господинова община
Бойчиновци

01977 Огнян Илиев Христов
01980 Виолет та Георгиевна Бакунина
01981 Александър Атанасов Попов
01982 Ива Вичева Алтънова

01984 Томи Димитров Томов

01985 Тодор Димитров Грозев

01909 Светла Парашкевова Бояджиева

01988 Бойка Ненова Христова

01911 К а мена М и л чева Д и м и- община
трова
Бойчиновци
01912 Методи Иванов Методиев
01913 Пламен Иванов Ангелов
01914 Григор Първанов Влади- община
миров
Вълчедръм

община
Момчил
град

01986 Андрей Кирилов Арнаудов
01989 Борис Петков Борисов
01990 Велина Дими т рова А настасова
01991 Владимир Кирилов Дереджиев
01992 Димитър Костов Коев
01996 Жечо Петров Жечев
02000 Мариана Атанасова Панчева

01915 Красимир Николов Георгиев

02005 Теодор Стоянов Бойчев

01916 Любомир Дамянов Любенов

02010 Еленка Пенчева Колева

01918 Венета Атанасова Петкова

02021 Диана Стефанова Койкова

01920 Антоанета Костова ТоневаГеоргиева

02022 Констан т ин Ми хай лови ч
Якубович

01921 Богомил Величков Колчев

02023 Никола Георгиев Ликоманов

01926 Огнян Маринов Гърбев

02024 Стефан Петров Гевренов

01930 Радостина Грозданова Къркалиева

02027 Румяна Василева Маринова

01937 Илка Иванова Дишлиева

02030 Румен Михайлов Галов

02029 Веселин Русев Русев

01940 Илинда Илиева Симеонова
01944 Ваня Симеонова ДоневаБожкова

02031 Бина Иванова Калчева-Христова

01947 Димитър Илиев Костов

02032 Веселин Любенов Христов

01948 Петър Иванов Въжаров

02034 Здравко Симеонов Здравков

01949 Димитрие Милутинов Пав
лович

02035 Дора Стоилова Ангелова

01951 Стойчо Неделчев Делев

община
Опан

01983 Сияна Деянова Янчева

01908 Антоанета Лазарова Лаза- общини
рова
Чипровци
и Якимово

01910 Диана Петкова Иванова

3

02036 Снежанка Иванова Мирчева-Добрева

община
Неделино
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02037 Николай Стефанов Цанков

02119 Пламен Захариев Иванов

02038 Радина Стефанова ДеевскаТиркова

02121 Светослав Петров Ризов

02041 Цветан Григоров Симеонов
02043 Димитър Георгиев Георгиев
02044 Людмила Асенова СавоваГеоргиева
02049 Венелин А льошев К афеджийски
02050 Димитър Желязков Кръстев община
Провадия
02055 Цветана Цветанова Велкова
02057 Радослав Тодоров Рашев

3

02124 Станислав Иванов Визирев
02126 Галя Христова Цонева
02127 Михаил Антонов Михайлов
02129 Стилиян Димитров Николов
02137 Симеон Симеонов Добрев
02148 Николай Кирилов Дамов
02150 Бойко Иванов Стоянов
02152 Георги Тодоров Касабов
02153 Емил Иванов Чепишев

02061 Милен Игнатов Стефанов

02154 Дафинка Костадинова Бар- области
фончовска
Кюстендил
и Благоевград

02062 Екатерина Ганчева ПъковаФинджекова

02155 Еленка Георгиева Николова
02156 Иван Димитров Иванов

02063 Марияна Костова Тодорова

02158 Лило Йончев Попов

02064 Благовеста Пенкова Таскова

02159 Надежда Георгиева Футекова-Христова

02058 Анелия Петкова Вълканова- община
Иванова
Белослав

02065 Катя Николова Ангелова
02066 Валентина Димитрова Терзиева-Ценовска
02070 Красимира Христова Костова-Касапова
02073 Диана Георгиева СтояноваГоранова
02075 Диана Петрова Хасъмова
02078 Ани Атанасова Бърнева
02079 Тодор Димов Даскалов
02080 Румяна Генова Статева
02082 Георги Петков Делевски
02083 Весела Янкова Буюклиева
02085 Ралица Бориславова Цвет
кова
02086 Невена Руменова Гашарова
02087 Теодор Анатолиев Тодоров
02089 Ася Матеева Касабова
02100 Мариета Стоянова Браделева
02101 Нели Иванова ЦветановаСимеонова
02106 Анна Петкова Чобанова

02160 Росица Димитрова Владимирова
02161 Татяна Христова Генчева
02163 Евгения Димитрова Димова-Александрова
02164 Даниела Георгиева Георгиева
02167 Благовест Цветанов Вълков
02169 Валери Петков Иванов
02171 Даниела Колева Сивкова
02172 Димитър Стефанов Стоев
02174 Елена Иванова Каменова
02175 Йорда н к а И ва нова К а ндулкова
02176 Малина Петрова Антова
02178 Мариана Дионисиева Цвет
кова
02179 Мария Нешева Нешева

община
Ивайлов
град

02181 Петър Радков Каменов

община
Георги Дамяново

02108 Деян Дечков Дечев

02183 Събин Николов Попов

02110 Димитър Любомиров Димитров

02184 Танко Стефанов Серафимов
02185 Младен Иванов Младенов

02112 Камен Цветанов Маринов

02186 Тодорка Станчева РусеваДончева

02113 Л ю б ом и р О г н я нов С т аниславов
02114 Маргарита Павлова ДиневаДенева

02188 Веселин Димитров Колев
02191 Константин Николов Николов
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02194 Жеко Тилев Петров
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02195 Иванка Йорданова Янева

02265 Мария Колева Василева

02196 Димчо Жеков Тилев

02274 Станка Иванова МоневаГайдова

02197 Анастас Атанасов Узунов
02199 Димо Тодоров Абаджиев

02276 Елисавета Димитрова Ме- общини
тишева
Мадан и
Баните

02200 Мирослав Алексиев Бойчев
02201 Ваня Венелинова Димитрова-Николова

02277 Иван Димов Кършаков

02202 Анна Христова Карагьозова

02281 Марий Костадинов Гаджев

02204 Евгений Русев Маринов

02282 Румяна Атанасова Русева

02208 Петър Стоянов Гигов

община
Калояново

02209 Радослав Франц Радулски

02283 Емил Жечев Жечев
02284 Мануел Харутюн Мануелян
02287 Георги Василев Шопов

02210 Георги Александров Стоянов

02289 Стефка Савчева Петрова
02291 Галин Павлов Василев

02211 Румяна Иванова Пройкова

02292 Димитър Николов Мандов

02214 Виолета Желева Василева
02215 Анелия Русилова Ренико- община
лова
Девня

02294 Неделчо Стоянов Карабелов
02298 Зоя Стойкова Колева

02216 Светослав Иванов Иванов

02302 Мила Иванова Никифорова

02218 Христо Милчев Илиев

02307 Бойко Борисов Кадинов

02219 Бранимир Божидаров Карагеоргиев

02313 Данаил Данев Едрев

02220 Венета Няголова Стоянова

02316 Илиан Георгиев Илиев

02221 Веселин Лазаров Василев

02317 Любомир Асенов Петров

02222 Кирил Димитров Стоянов

02318 Милена Димитрова НановаМихайлова

02315 Елена Иванова Петрова

02227 Станислава Михайлова Стефанова

02321 Росица Йорданова Никифорова

02228 Елена Иванова УчорджиеваКараколева

02322 Райна Стоянова Димитрова

02230 Пенка Лукова Станчева

02329 Атанас Пламенов Танков

02231 Георги Атанасов Политов

02330 Виржиния Кирилова Илиева

02234 Стефан Христов Минчев

02332 Динка Иванова А лександрова

02235 Иван Димчев Димчев

02335 Красимира Ангелова Серафимова

02237 Венета Иванова Гергиникова

02343 Ангел Георгиев Ангелов

02238 Олга Всеволодова Анева

02344 Веселин Радев Серкеджиев

02240 Пламен Николайчов Ценов

02345 Светлозар Веселинов Стефанов

02241 Петя Петрова Златарска
02242 Изабела Иванова ВелеваПанева
02243 Пламен Милчев Стоянов

3

02262 Лилия Петрова ДрагановаНегованска

02346 Силвия Кирилова Попова
общини
Вършец и
Оряхово

02351 Ми рослав Георг иев Атанасов
02353 Румен Любенов Първанов

02252 Габриела Венциславова Ангеловска

02358 Надежда Костова Пампорова

02255 Дора Костадинова Маринова

02360 Светослав Георгиев Влайков

02257 Евгений Младенов Стаменов

02362 Алвард Карапетовна Бадваганян

02361 Мария Димитрова Илиева
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02364 Стефан Павлов Стефанов

02466 Райна Недялкова Бекирова

02365 Гео Петков Кекеманов

02468 Надя Стефанова Грудева

02366 Бойко Енев Шилев

02469 Иван Георгиев Кошеров

02368 Антоан Михайлов Богданов

02472 Николай Методиев Янков

02369 Теменужка Викторова Герова

02478 Гергана Димитрова Милушева

02370 Антон Благоев Благоев

02489 Радосвета Йорданова Едрева

02372 Ц ве та К и рчева ШоповаБоева

02490 Р о с и ц а
Петрова

02373 Атанас Георгиев Вангелов

02493 Юли Христов Алексиев

02374 Димитричка Русева Филипова-Булдеева

02494 Юлий Кирилов Фърков

02379 Христо Вълчев Петков

02499 Божидарка Маринова Матева

02381 Иван Николов Никифоров
02382 Иван Антониев Тонев
02384 Енчо Иванов Балакчиев
02385 Мая Димитрова ЙовчеваГетова
02386 Марта Василева Попдимитрова
02390 Л юд м и ла Р усева Ирибаджакова
02392 Красимира Георгиева Славева

А лександрова

02498 Ася Димитрова Ананиева

02504 Екатерина Иванова Начевска
02505 Валери Манолов Врабчев
02506 Емилия Кирилова Коларова
02509 Илина Любенова Найденова
02511 Маргарита Викторова Стоянова-Цакова
02512 Катя Боянова Скопакова
02513 Кирил Василев Петков

02393 Илчо Данаилов Дочев

02514 Милена Гергинова Гергинова-Танева

02395 Иван Мирчев Райнов

02517 Пенка Атанасова Тимнева

02398 Здравка Петрова Шапкарева

02519 Пламен Владимиров Герасимов

02400 Боряна Бориславова Хараланова

02524 Тихомир Иванов Казаков

02403 Константин Рачев Косев

02525 Диана Димитрова Бакалова

02406 Антония Костова Донева

02529 Яни Иванов Гюлев

02408 Юлия Недева Железова

02532 Велина Атанасова Панджарова

02409 Бранимир Стефанов Мирев
02413 Румяна Ненова Димитрова
02422 Николай Иванов Колев
02427 Лариса Владиленовна Иванова
02429 Милиана Панайотова Ценовска

3

02533 А л е к с а н д ъ р Д и м и т р о в
Аврески
02540 Анна Георгиева Кузманова
02544 Росен Ангелов Иванов
02550 Диян Венциславов Петров
02554 Веселка Трифонова Митева

02430 Лиана Симеонова Саралиева-Монева

02556 Гергана Христова Йорданова

02432 Мирослав Кирилов Христов

02557 К рис т иа н С и меонов С а- община
ралиев
Бяла

02435 Светлана Николаева Виденова
02438 Николай Димитров Даскалов
02440 Мария Петрова Георгиева
02450 Леонид Лвович Покрасс
02451 Анни Георгиева Димова
02462 Росица Богданова Русанова

02561 Милена Николова Танева
02566 Вержиния Радославова Николова
02567 Пламен Асенов Божилов
02575 Даниела Владимирова Ангелова
02578 Биляна Красимирова Конакчиева
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02580 Боряна Боянова Колчакова

02684 Мила Крумова Лазаркова

02582 Весела Иванова Мантова
02588 Лорита Димитрова Панова

02686 Валентина Георгиева Филипова

02589 Десислава Петрова БочеваТошева

02687 Филип Евгениев Филипов
02688 Яни Чавдаров Иванов

02594 Мила Георгиева Алексиева

02692 Теофана Димитрова Михова

02595 Милена Сивова Колева-Станимирова

02694 Татяна Огнянова Стоева

02596 Милко Петков Колчевски

02704 Таня Иванова Панева

02699 Стефка Стоянова Стоянова

02598 Нела Здравкова Симеонова

02705 Светослав Тодоров Бачев

02603 Петко Илиев Еврев

02711 Благой Николов Аргиров

02604 Петър Антонов Торньов

02716 Станимир Христов Савов

02605 Петър Василев Таков

02720 Ангел Зафиров Мазников

02606 Лада Борисова КамилароваСтойчева

02721 Даниела Славенова Иванова-Костадинова

02607 Калин Стефанов Иванов

02725 Георги Александров Александров

02618 Жоржета Рафаилова Василева-Сребрекова

02726 Добромир Стоянов Добрев

02624 Юрий Стойчев Стойчев

02732 Алекси Костов Патев

02627 С неж а н к а С т оя нова А ндреева

02734 Владимир Трендафилов Димитров

02630 Иван Костадинов Костадинов

02740 Иван Атанасов Атанасов
02749 Петко Маринов Маринов

02631 Илчо Николов Портарски

02750 Пламен Енчев Агов

02632 Истелианна Нешо Атанасова

02756 Теодора Крумова Джерманова-Кирова

02634 Красимира Йорданова Лазарова

02758 Теофана Кирилова Теофилова

02640 Ивайло Петров Андреев

02769 Георги Велинов Бачев

02653 С ерг ей М и ха й лови ч К иорогло

02770 Верка Христова Етугова
02772 Стефан Христов Попов

02655 Емилияна Янчева Стойчева

02774 Калина Петкова Ерска

02660 Росен Димитров Манчев
02662 Василка Ангелова Димова

02775 Николай Русев Ташев

02663 Владимир Димитров Райчев

02777 Багряна Тотева Тотева-Бачева

02664 Катя Делчева МаджароваШамлиева

02786 Радосвета Зафирова Попова
02787 Кристиана Атанасова Николова

02665 Николай Живков Тодоров
02670 Йоана Иванова Петкова

02789 Иво Димитров Пантелеев

02671 Павлин Илиев Иванов
02672 Делян Венелинов Жечев

02793 Ва лен т и н Д и м и т ров Гаговски

02673 С в е т о с л а в Пе т р о в С т а ниславов

02799 Виолета Николаева Николова

02675 Радослав Боянов Боянов

02805 Елица Маринова Иванова

02676 Калина Тодорова Павлова

02806 Георги Кирилов Чобански

02677 Искра Николаева Николаева
02680 Валери Андреев Петков
02683 Илко Великов Петков

община
Суворово

02808 Здравко Венцеславов Кузманов
02811 Кирил Каменов Бойков
02817 Надя Христова Христова

3
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02828 Сергей Петров Осенски

02956 Лиляна Донева Ненова

02832 Иван Аврамов Аврамов

02960 Райна Христианова Трайкова

02836 Владимир Йорданов Стоянов
02838 Любомир Иванов Дончев
02839 Стефан Стефанов Добрев
02849 Малин Стоянов Маринов
02858 Деян Хранимиров Димиев
02862 Валентин Илиев Радков

02961 Минко Йорданов Маринов
02962 Константин Димитров Божков
02965 Десислава Веселинова Стоянова-Иванова
02966 Петя Динкова Танъмова

02863 Иван Христов Недялков

02978 Людмила Константинова
Кинова-Мравова

02864 А х инора Георг иева Христова

02981 Тан я К ирилова КостоваГеоргиева

02867 Даниел Василев Вълканов

02982 Татяна А лександрова Василева

02868 Милка Славова Стаматова
02872 Атанас Пламенов Ковачев
02873 Светлозар Йорданов Тенов
02884 Диана Атанасова Цанкова
02893 Васил Стефанов Беязов
02898 Галина Тонева Пировска
02899 Милена Иванова Батова

02985 Миглена Василева Набоко
02990 Мария Стефанова Цекова
03001 Васка Христова Рачева
03003 Бойко Иванов Андреев
03006 Калина Вениаминова Кирова-Начева

02901 Ирина Бойкова Димитрова

03007 Д е с и с л а в а
Драгнева

02903 Георги Димитров Цикалов

03008 Даниела Димова Василева

02907 Румен Атанасов Русев

03012 Николай Михайлов Миладинов

02909 Борис Николов Ботев
02911 Румяна Костадинова Спасова
02914 Георги Петров Рафаилов
02916 Жаклин Тошева Митова
02918 Здравка Събева Нейчева
02921 Момчил Димитров Димов
02922 Милена Петкова Паунова
02928 Христина Петрова Караилиева

Николаева

03016 Татяна Милчева Драганинска
03020 Събина Петрова Брънекова
03021 Румен Йорданов Маринов
03022 Йордан Стоянов Данев
03027 Ели Димитрова Крайчева
03028 Мануел Димитров Манолов
03030 Николай Иванов Орешков
03032 Антон Филипов Филипов

02933 Теодор Желев Гогов

03036 Светла Иванова Бонева

02934 Свилена Николова Бонева

03042 Петко Русков Русев

02935 Валентина Пенева Върбанова

03052 Барбара Димитрова Щерева

02939 Мария Събчева Борисова
02940 Николай Павлов Захов

03060 Йорданка Георгиева Георгиева

02944 Иванна Йончева Захова

03062 Красимир Кънчев Крайчев

02945 Дими т ър Венелинов К абакчиев

03064 Николай Красимиров Ку- община
царов
Ветрино

02950 Росица Георгиева Загорчева

03069 Борис Цветков Пейнов

02952 Явор Донков Стоев

03070 Георги Димитров Котев

02953 Камелия Николаева Кънчева-Георгиева

03074 Ирена Илиева Мирчева

02954 Николай Василев Радков
02955 Явор Велчев Янулов

03059 Климентин Чернев Ганчев

03075 Калоян Марков Колев
03077 Маргарита Стоичкова Сарафова
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03078 Мирослав Жеков Терзиев

03208 Велимир Иванов Георгиев

03092 Григор Илиев Михов
03093 Диана Георгиева Мущанова

03209 Александър Петров Бакърджиев

03098 Татяна Николаева Радева

03217 София Иванова Папазова

03102 Елисавета Ангелова Стоева

03218 Владимир Владимиров Димитров

03103 Лазар Банчев Банчев
03104 Християн Стефанов Боров

03219 А д е л Абд у л х афи д Та х аАласбахи

03108 Веселина Росенова Филипова

03222 Петкана Георгиева Бакалова

03113 Снежанка Илиева Танушева

03223 А нтоанета Пешева Бозаджиева

03115 Костадин Димитров Чотов
03118 Радомира Методиева Дамянова
03121 Иглика Лъчезарова Забунова
03126 Станимир Димитров Димитров
03127 Деяна Николаева Цонкова
03128 Илияна Стефанова Драганчева-Стоянова
03130 Стефан Кирилов Стефанов
03133 Петър Стоянов Василиев
03134 Десислава Георгиева Демирева
03135 Милчо Иванов Рачев
03140 Радосвета Йорданова Кирова
03144 Светла Ива нова Трен дафилова
03147 Зорница Любомирова Маринова
03156 Петя Милкова Миланова
03158 Зорница Петкова Ставрова
03167 Ралица Румянова Лозанова община
Ябланица
03168 Аглика Димитрова Костадинова
03169 Христо Димитров Гинев
03170 А лекс а н д ър В а лен т и нов
Костов
03171 Йордан Иванов Демирев

03224 Аглика Огнянова Велинова
03225 Соня Атанасова Дросева
03229 А лекса н д ър Вла дим и ров
Шинолов
03232 Димитър Стойчев Стоев

03240 Евелина Христова Малешевска-Тодорова
03252 Пламен Кънчев Иванов
03258 Мануел Мануелов Манолов
03260 Миглена Събева Каварджиева
03261 Владимир Михайлов Александров
03269 Николай Иванов Симеонов община
Върбица
03271 Петър Георгиев Попдимитров
03284 Мария Недялкова СребреваАлександрова
03296 Милена Георгиева Фетва
джиева
03299 Тимен Иванов Генов
03302 Тодор Димитров Енчев
03306 Савина Симеонова Божинова
03309 Стефан Димитров Димитров

03175

03313 Андрей Георгиев Велинов

03178 Фани Стойкова Илчева

община
Минерални
бани

03236 Ясен Иванов Кьосев

03172 Вихрен Тодоров Тодоров
Мила Евгениева ЖелеваАтанасова

3

03315 Виктор Фердинандов Начев

03180 Николай Христов Генов

03316 Георги Борисов Зашев

03181 Павлина Найденова Минкова

03317 Георги Николаев Цочев

03190 Делян Стефанов Стефанов

03320 Добромир Викторов Зеленченко

03197 Владимир Руменов Георгиев

03328 Милена Дочева Мишева

03207 Виктория Григориева Грозева

03329 Нарцис Петрова Парашикова
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03331 Татяна Димчева Тихолова

03434 Димитър Василев Димитров

03334 Иван Костадинов Амов

03435 Иван Александров Иванов община
Смядово

03336 Юлияна Жечкова Кирчева
03338 Борис Христов Хинов
03341 Динко Димитров Карамалаков

03437 Евгения Николова Начева
03441 Мариана Атанасова Перфанова

03342 Елена Павлова Пекова

03443 Вен цес ла в Мари нов Не делчев

03344 Ася Маринова Николова

03451 Йордан Чавдаров Ликов

03346 Николай Андонов Хаджимарински

03454 Юри Найденов Йорданов

03347 Петър Николаев Николов

03456 Милка Христева Чоролеева

03348 Нора Стойчева Йорданова

03459 Велислава Иванова Бамбалова

03349 Антоанета Николова Генчева-Атанасова

03461 Тодор Делчев Запрянов

03350 Блага Дончева Драганова
03351 Георги Петров Стефанов
03355 Николай Нешов Атанасов
03365 Теофана Николаева Абаджиева

03462 Димо Илиев Димов
03463 Женина Ми л у шева Христова
03465 Елена Радостинова Панайотова
03469 Николай Славов Славов

03367 Крум Викторов Сергеев

03471 Петко Георгиев Петков

03379 Николай Николаев Рачински

03488 Калоян Йорданов Калчев

03380 Габриела Тодорова Илиева

03493 Никола Теодоров Здравков

03383 Анатоли Красимиров Христов

03497 Галина Петкова Калоянова

03384 Емил Бориславов Борисов
03385 Стоян Георгиев Тодоров
03387 Румен Стефанов Стефанов община
Пазарджик

03490 Васил Максимов Беровски

03499 Владислав Петров Игнатов
03500 Ася Миланова Иванова
03503 Ганка Димитрова Попова
03509 Стефка Иванова Динева

03391 Георги Йорданов Йорданов
03395 Томи Сашков Джаров
03397 Николай Христов Иванов
03398 Борислав Георгиев Домусчиев
03400 Александър Благоев Манов
03401 Бойко Кирилов Виденов

03511 Димитър Панайотов Паскалев
03512 Красимир Тихомиров Лаковски
03513 Мария Антонова Георгиева
03515 Мариана Атанасова Сърбова

03403 Васил Юлиев Точев

03516 Георг и Вла д и м и ров Маринов

03405 Здравка Самуилова Костадинова

03520 Аделина Георгиева Андонова

03413 Поля Димитрова КралеваЦветкова

03524 Диана Лилова Кунчева

03417 Владимир Иванов Димитров

03528 Дагмар Миланова Шиндова

03527 Светослав Николаев Арсов

03420 Сълза Димитрова Даскалова

03532 С в е т о с л а в А л е к с а н д р о в
Александров

03421 Зорка Димитрова Кърсердарева

03533 Живко Стилиянов Железов

03425 Анна Тодорова Младенова

03540 Иван Асенов Николов

03539 Диляна Николова Андрова

община
Нова Загора
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03543 Маргарита Запрянова Шейтанова

03646 Стела Илиева Митинкова

03544 Мария Генова Петкова-Христова

03651 Тома Николаев Димитров

03649 Мариел Васков Спасов
03652 Люба Руенова Кирева

03545 Николай Красимиров Лазаров

03653 Антоанета Антонова Иванова

03553 Теодора Димит рова Атанасова

03654 Бисера Николова Кръстева

03554 Христо Ганев Хаджиганчев

03655 Величка Ангелова Пенова

03555 Весела Божидарова Кръстева

03659 Живко Василев Трайков

03565 Веселина Рангелова Крушкова

03663 Ивайло Досев Симеонов

03660 Златина Стоянова Дукова
03664 Иво Димитров Младенов

03566 Данаил Христов Стойков

03671 Сашо Поповски

03568 Иван Алексеев Новаков

03675 Борислав Дойчев Загорски

03569 Цветелина Стефанова Добрева

03676 Любка Илиева Пенкова

03576 Диляна Андреева Тасева

03677 Цветомир Славчев Ценков

03584 Доню Илиев Донев

03678 Красимир Душков Романов

03588 Иво Александров Джойков

03680 Вилиана Светлозарова Цокова

03589 Калин Петров Аралов

03687 Антоанета Веселинова Стоянова-Венкова

03591 Мария Станкева Ингилизова

03690 Емануил Лучиянов Бончев

03595 Пет ко Станиславов Стаменов

03692 Мари н К раси м и ров Мо новски

03600 Христо Иванов Иванов
03601 Александър Емилов Василев
03603 Десислава Севделинова Ев- община
гениева
Видин
03604 Георги Йорданов Вълканов

03712 П р а в д о м и р а
Алексиева

03606 Атанас Бойков Столинчев
община Ракитово

03608 Димитър Петров Боюклиев община
Батак
03609 Стефан Ивайлов Нешев
03617 Христо Пенчев Пенчев

03705 Евгения Делчева ЛещароваЦветкова
03708 Мария Борисова Даскалова

03605 Пламен Петров Петров
03607 Георги Стоилов Янакиев

03703 Дарина Димитрова Ангелова

Иванова

03714 Иван Чудомиров Делчев
03716 Ралица Тодорова Демирова община
Аврен
03717 Тихомир Тодоров Ташков
03718 Калин Иванов Велчев

03619 Чавдар Найденов Спасов

03720 Миглена Йорданова Методиева-Костадинова

03620 Йоанна Радиянова Митова

03721 Мариела Иванова Иванова

03622 Калин Ленков Зарков

03723 Стилияна Христова Рачинска

03626 Александър Петков Петлич
ков
03631 Христиана Василева Милчева
03633 Ваня Чавдарова Гергова

03725 Ивайло Радков Петров
03726 Цветан Димитров Цинзев
03730 Чавдар Христов Черников

03639 Петко Валентинов Проданов

03733 Маргарита Методиева Станева

03640 Пламен Илиев Василев

03736 Ирена Георгиева Бакалова

03641 Емилия Иванова Рашева

03738 Димитър Цветанов Георгиев

03644 М и лена Н и колаева С аб рутева

03739 Полина Стефкова Димитрова

С Т Р.
1
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03741 Георг и Евт и мов Та н гар джиев
03743 Дочка Павлова ВълкановаКелчева
03745 Светлана Събева Джамбова
03747 Иван Трендафилов Маринов
03751 Младен Иванов Иванов
03753 Ирина Костадинова Дакова

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 4
2

04109 Димчо Недков Недев
04110 Йоана Иванова Иванова
04114 Стефан Иванов Вълков
04157 Боряна Веселинова Ненчева
04189 Галин Антонов Антонов
04191 Константин Енчев Димов
04197 Георги Тотев Митев

03759 Ваня Василева Манева

04218 Радослав Чавдаров Борисов

03763 Евгени Любомиров Апостолов

04221 Атанас Николов Тачев
04239 Мирослав Велков Илиев

03769 Петя Желязкова Узунова

04244 Ваня Александрова Кръстева

03770 Спас Красимиров Смиленов
03771 Стефан Петров Апостолов
03774 Янко Цветков Александров
03782 Николай Васков Иванов
03783 Даниел Огнянов Павлов
03785 Елена Георгиева Стършанова
03786 Иван Аспарухов Щерев
03789 Бойчо Гришов Бойчев
03798 Калина Евгениева Кръстева
03800 Мартин Георгиев Койнов

04247 Свилен Бонев Бонев
04248 Соня Атанасова Андонова
04249 Симеон Георгиев Георгиев
04254 Теодора Тодорова Къналиева
04257 Ирина Николаева Джурелова
04260 Никола Георгиев Георгиев
04261 Гергана Борисова Колева
04262 Дебора Николаева Николова

03801 Петър Георгиев Койнов

04263 Полина Веселинова Сухорукова

03802 Димитър Ивов Чехларов

04275 Владимир Асенов Чангулев

03811 Христо Бурянов Станкушев

04287 Ивайло Николаев Томов

03814 Иво Божидаров Скоклев
03816 Айлин Идает Ахмед

04296 Димитър Красимиров Ламбрев

03827 Георги Владимиров Тодоров

04301 Ивелина Иванова Новакова

03831 Мая Емилова Костова-Узунова

04311 Георги Димитров Угринов

03841 А лекса н д ър К раси м и ров
Петков
03842 Веселин Георгиев Генов
03844 Виктория Веселинова Ковачева
03845 Георги Михайлов Алексиев
03847 Димитър Емилов Цветков
03848 Донка Георгиева Маркова
03852 Петър Николов Матев
03854 Христо Сашев Спасов
03858 Елена Лъчезарова Павлова
03863 Янита Димитрова Тарабанова
03867 Десислав Любомиров Вацев
03870 Стефан Маринов Цонев
04107 Асен Петров Василев
04108 Димитър Ивов Василев

04312 Ивелина Ганчева Панайо
това
04315 Данаил Николаев Митев
04320 Деян Руменов Барански
04323 Росица Константинова Пачилова
04344 Живко Николаев Ташков
04346 Емил Славянов Бурулянов
04347 Харалан Костов Йовчев
04350 Ваня Йорданова Драганова
04359 Силвия Христова Умникова
04375 Нина Дойчинова Толева
04387 Георги Руменов Тодоров
04393 Невина Желязкова Меракова
04395 Петър Георгиев Чордов
04402 Кристина Лъчезарова Пет
кова

3
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04425 Мая Емилова Моллова

04760 Бистра Христова Попова

04430 Маргарита Димитрова Шакина

04781 Камен Евгениев Кръстев

04437 Светлин Ванюхов Пеев
04443 Лъчезар Стефанов Данаилов
04445 Станко Желязков Мусов
04448 Петър Иванов Бубев
04450 Петя Николова Великова
04451 Светослава Дичева Щилиянова

04794 Мариела Ангелова Стоянова
04814 Атанас Красимиров Чучев
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ЕС, ЕИП И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, С ПРИДОБИТА ПЪЛНА
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04452 Цветелин Никифоров Цоневски

01836 Марика Коста Попова

04482 Гергина Иванчева Симеонова

03457 Юрген Порш

04492 Ана Пенева Харизанова
04493 Мария Николаева Боцева
04543 Антоанета Николаева Цанова
04546 Галина Димитрова Димитрова
04547 Георги Кирилов Бачев
04549 Даниела Атанасова Ангелова
04552 Ивета Александрова Попова
04589 Бранимир Димитров Банков
04593 Даниела Георгиева Топалова

3

Обхват на
ограничението

02657 Раймондо Флакомио
04159 Анжело Емануел Бианко
04339 Жюлиен Жорж Шарл Пейребрюн
04617 Калина Стефанова Грънчарова
04618 Томас Цах
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВО
СПОСОБНОСТ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

04597 Христо Христов Генчев

00670 Тамара Николаевна Александрова

04616 Мариана Иванова Витанова

01244 Хасун Алауи Хасун

04619 Стефан Неделчев Стефанов

01456 Марина Николаевна Томова

04627 Диана Драгомирова Гапова

02652 Сергей Маринов Маринов

04637 Марина Христова КенароваАндреева

03095 Олга Петровна Страфърд

04656 Елена Димитрова Аличкова

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

04664 Верка Спасова Белоконска
04666 Стоян Кирилов Тодоров
04682 Валентин Йоханов Валентинов

03517

Ирина Алексеевна Великова

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

1

2

3

04683 Петър Димитров Димитров
04684 Александър Георгиев Наумов

01283 Димо Михалев Димов

04697 Петър Тотков Статев

03879 Донка Михайлова Диловска

04705 Георги Антонов Ангелов

03883 Ивайло Свиленов Гогов

04711 Невена Иванова Димитрова

03885 Даниела Климентова Хараламбиева

04712 Симеон Драгомиров Драганов

03886 Милена Иванова Кюркиева

04724 Елена Иванова ПетковаДимова

03887 Веселин Петров Рангелов

04755 Елица Александрова Панкова

03891 Владимир Цондев Щилиянов

03889 Снежана Ивайлова Петрова

С Т Р.
1
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03892 Емил Николов Галев
03893 Фани Светославова Ичева

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 4
2

03981 Мая Георгиева Чолева-Чакърова

03898 Стоянка Недкова Гигова

03982 Боряна Артинова Татеосова

03899 Мирослава Гунева Николова

03984 Маруся Йорданова Нокова

03901 Светла Огнянова Маркова

03988 Любомир Тодоров Иванов

03902 Даниела Петрова Гинчева

03995 Георги Рачев Радославов

03905 Иглика Недялкова Минчева

03999 Кристина Димитрова Андреева

03906 Милена Йорданова Иванова
03907 Александър Любенов Александров
03911 Живко Борисов Антов
03912 Мария Илиева Генова

04002 Тодор Руменов Каменов
04003 И л и я н а
Петрова

Владимирова

04014 Веселин Белчев Василев

03913 Ангел Димитров Богданов

04015 Христина Стефанова Киримидчиева

03914 Веселин Янков Хаджиев

04017 Силвия Петрова Дряновска

03915 Галина Христова Рачева

04019 Любомир Игнатов Петров

03916 Йорданка Дойчева Гецова

04020 Евелина Веселинова Пилукова

03917 Мариана Евгениева Чакърова

04022 Ирина Стефанова Генова

03919 Нинко Маринов Христов

04024 Диана Стоянова Чолакова

03923 Станимир Христов Шаламанов

04025 Пламен Влаев Матеев

03924 Надежда Петрова Папазова
03928 Асен Петров Илиев
03930 Диана Стефанова Копринска
03934 Росица Христова Сиракова
03935 Зорка Андонова Лилова
03937 С о н и к а Л ю б о м и р о в а
Дертлийска
03939 Стоян Йорданов Йорданов
03942 Веселина Костова Калайкова

04032 Румяна Илиева Тодорова
04034 Заприн Здравков Влаев
04035 Тенко Петров Дянков
04037 Галина Георгиева Николова
04038 Корнелия Константинова
Маторова-Харитонова
04039 Тодор Славчев Добрев
04040 Анна Димитрова ДиневаДундакова
04043 Васил Асенов Стефанов
04044 Жечка Петрова Георгиева

03945 Ганчо Иванов Бакалов

04045 Снежинка Димитрова Христова

03947 Рая Йорданова БисероваБакалова

04046 Митко Грозев Грозев

03949 Ир ена И ва нова Пе ловаАлександрова
03958 Катя Иванова Цветкова

04049 Павлина Валентинова Николова
04052 Надя Станиславова Делчева

03960 Ваня Димитрова Кирилова

04053 Лилияна Николова Георгиева

03962 Нели Христова Димитрова

04056 Николина Николова Савова

03966 Калинка Георгиева Даракчиева

04057 Стефка Тодорова Станчева

03969 Боряна Христова Дончева
03974 Ваня Младенова Иванова
03975 Виктор Димитров Шонев

04059 Виолета Ваньова Ставрова
04060 Румен Димитров Низамов
04064 Пенко Димчев Пенчев

03978 Надя Емилова Попова

04068 Калинка Цветанова Станкова

03980 Димитринка Иванова Берберова

04071 Десислава Георгиева Кашкавалджиева
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04073 Мая Йорданова Томова

04367 Мина Петрова Янакиева

04079 Цветан Ангелов Цветанов

04421 Емил Александров Димитров

04080 Силвия Радославова Янева
04082 Светлана Викторовна Анисимова
04084 Драгомир Младенов Апостолов
04085 Веселина Спасова ЗарковаВладимирова

04556 Цанко Василев Коцев
04675 Ва лентина А лександрова
Леонтиева
04678 Надежда Орлинова Дудова
04715 Жана Георгиева Иванова

04087 Соня Христова ХристеваПеткова

04744 Ваня Христова Колева

04089 С в о б од а Конс т а н т и нов а
Джелебова

04796 М и лена Н и колаева Атанасова

04094 Светозар Георгиев Цветков
04095 Л юби ма Д и м и т р ова К арачева
04096 Мирела Йорданова Димитрова-Дуйар
04100 Марина Жекова Матева
04103 Ивелина Бориславова Радилова
04105 Васил Димитров Найденов
04120 Деница Стефанова Минкова
04126 Веселин Малинов Шахънов
04127 Милен Динков Сариев
04128 Анриета Генчева Георгиева
04131 Пенчо Кръстев Добрев
04134 Нина Тодорова Ангелова
04135 Снежка Асенова Каратотева
04145 Теодора Николова Бонева
04173 Надежда Николаева Харизанова-Панталеева
04174

Илона Стоянова Коцопулос

04178 Ценка Методиева Цветанова-Янкова
04180 Александър Борисов Шопов
04186 Нина Цветкова Стефанова
04198 Е лена И ва нова ЖелеваБогданова
04210 Радка Грудева Тодорова
04211 Десислава Веселинова Вълева
04227 Тодорка Иванова Русева
04251 Калинка Павлова Павлова
04252 Петко Михайлов Бонев
04291 Мария Петкова Грозева
04341 Драгомир Славчев Андонов
04365 Цветелина Николова Йорданова

3

04793 Светозар Славов Николов

ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

00198 Георги Иванов Селенски
73
29. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановл ение
№ 126 от 8.11.2012 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувач EТ „Деляна – Ангел
Маслинков“, със седалище и адрес на управление: с. Желю войвода, област Сливен, ул. Аврам
Стоянов 1, представл яван от А нгел Петков
Маслинков, следния недвижим имот, отнет в
полза на държавата, представляващ: парцел № 6
в стопанския двор на с. Желю войвода, община Сливен, имот с № 201006 с ЕК АТТЕ 29194,
с площ на имота 4792 кв. м, имот № 201006 с
ЕК АТТЕ 29194, при граници по акт на придобиване: от север – път, от юг – парцел № 14 и
нива, от изток – път, от запад – кравеферма,
придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот от 1.12.1998 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Сливен, под № 143, т. II,
вх. № 2791 от 3.12.1998 г., а по схема-скица имотът се намира в местността Сърта, при граници:
№ 201008 – стопански двор, № 201101 – стопански двор, № 00013 – полски път, № 201054 – изос та вена н и ва, № 2010 07 – с т опа нск и д вор,
№ 201053 – полск и път, ведно с едноета ж на
масивна сграда – нов краварник, със застроена площ 1550 кв. м, при граници на сградата:
парцел № 3008, кравеферми, парцел № 600, полски път, парцел № 164, полски пътища, парцел
№ 666, нива, ОКЕ № 3007, водонапоителна кула,
парцел № 600, полски път и сграда, намираща
се в парцел № 6 в стопански двор на с. Желю
войвода, община Сливен. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата,
и купувачът не може да претендира за недос-

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

татъци на закупения имот. На основание чл. 246,
ал. 8 ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
11690
45. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 139 от 18.12.2012 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувача Снежана Рангелова
Перчева с адрес: Смолян, бул. България 39, ет. 3,
ап. 6, следната недвижима вещ, представляваща:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
07079.651.196.2.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно Схема № 30699 от
11.08.2011 г., издадена от СГКК – гр. Бургас, с адрес
на обекта: Бургас, п.к. 8000, ж.к. Меден рудник,
бл. 9, вх. 3, ет. 7, ап. 20, намиращ се в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.651.196, с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1,
посочена в документа площ: 60 кв. м, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
07079.651.196.2.19, под обекта: 07079.651.196.2.17, над
обекта: 07079.651.196.2.23, а съгласно нотариален
акт № 37, том II, рег. № 8451, нот. дело № 204 от
10.11.2005 г. на Станка Стайкова – нотариус с район
на действие Районен съд – Бургас, и Решение № 5
от 28.01.2010 г. по гр.д. № 12/2009 г. на Бургаския
окръжен съд имотът представлява апартамент
№ 20, на 7 жилищен етаж, вх. 3, бл. 409, намиращ се в Бургас, ж.к. Меден рудник, с разгъната
застроена площ 60 кв. м, състоящ се от дневна,
спалня, кухня, тоалетна – баня, антре, при граници
и съседи: от изток – сем. Динкови, от запад – сем.
Димитрови, от север – стълбище, от юг – външен
зид, отгоре – сем. Славови, и отдолу – сем. Костадинови, ведно с прилежащото му избено помещение
с площ 2,39 кв. м, ведно с 0,535 % ид. части от
общите части на сградата и 0,535 % ид. части от
правото на строеж върху мястото, при граници
и съседи: от изток – външен зид, от запад – сем.
Костадинови, от север – външен зид, от юг – коридор, за сумата 27 136 лв. На основание чл. 246,
ал. 8, изр. 1 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
11691
52. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, дирекция „СДО“,
на основание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № 0003/2010/000343 от 12.12.2012 г. възлага
на „Хелиос Милк“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТР 102895374, адрес за кореспонденция:
Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 3,
ет. 6, ап. 18, представлявано от Петко Атанасов
Кацаров, следните недвижими имоти: Недвижими
имоти в землището на гр. Айтос, ЕКАТТЕ 00151,
община Айтос:
Нива 5,336 дка – т рета кат ег ори я, мес тност Пирненски бахчи, имот № 247001 по плана за земераздел яне, при граници (съседи):
№ 247002 – нива на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД, № 000894 – полски път на община
Айтос, № 000745 – местен път на община Айтос.
Нива 11,088 дка – трета категория, местност Пирненски бахчи, имот № 247002 по плана за земераздел яне, при граници (съседи):
№ 247001 – нива на „Благоустройствени стро-
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ежи“ – ЕООД, № 000894 – полски път на община
Айтос, № 000898 – полски път на община Айтос,
№ 000745 – местен път на община Айтос.
Нива 10,741 дка – трета категория, местност
Пирненски бахчи, имот № 248001 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000926 – полски път на община Айтос, № 000904 – полски
път на община Айтос, № 000894 – полски път на
община Айтос, № 000745 – местен път на община
Айтос, № 248002 – нива на наследници на Тодор
Ангелов Русенов.
Нива 8,291 дка – трета категория, местност
Пирненски бахчи, имот № 259006 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 259004 – нива
на община Айтос, № 259003 – нива на наследници на Иван Кондов Иванов, № 259005 – нива
на Ремзие Ереджеб Мехмед, № 000899 – полски
път на община Айтос, № 000904 – полски път на
община Айтос.
Нива 19,933 дка – трета категория, местност Пирненски бахчи, имот № 263001 по плана за земераздел яне, при граници (съседи):
№ 263002 – нива на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД, № 000904 – полски път на община
Айтос, № 000894 – полски път на община Айтос,
№ 000899 – полски път на община Айтос.
Нива 11,133 дка – трета категория, местност Пирненски бахчи, имот № 263002 по плана за земераздел яне, при граници (съседи):
№ 263001 – нива на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД, № 000904 – полски път на община
Айтос, № 000899 – полски път на община Айтос,
за сумата 43 500 лв.
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
11692
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 133 от 13.12.2012 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувача Жеко Иванов Пачев
с адрес: Бургас, ул. Карлово 30 А, ет. 3, следния
недвижим имот, отнет в полза на държавата:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
51500.505.405.1.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със
Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. на ИД на АК,
последно изменение със Заповед № КД-14-02-878
от 14.06.2007 г. на началника на СК – Бургас,
с адрес: гр. Несебър, п.к. 8230, Слънчев бряг,
вх. А, ет. 4, ап. А15. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 51500.505.405, с предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива: 1, с посочена в документа
площ: 60 кв.м, с прилежащи части: 10,64 кв.м,
при съседни самостоятелни обекти в сградата
за ниво 1: на същия етаж – 51500.505.405.1.29,
под о б ек т а – 51 50 0. 50 5.4 0 5.1.2 0 , н а д о б екта – 51500.505.405.1.39, съгласно схема № 9401 от
20.03.2012 г. на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 51500.505.405.1.30, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас,
а съгласно нотариален акт № 188, том XXX, рег.
№ 15492, дело № 5817 от 2007 г. на Стоян Ангелов,
нотариус с район на действие – районът на Несебърския районен съд, с рег. № 208 по регистъра
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на Нотариалната камара, вписан в СВ – Несебър, с
вх. рег. № 9635 от 25.09.2007 г., акт 106, т. XL, дело
№ 8766 от 2007 г., представлява апартамент А15, с
кадастрален идентификатор 51500.505.405.1.30, със
застроена площ 60,20 кв.м, намиращ се в жилищна
сграда „Голдън Бийч“ в Слънчев бряг-изток, община
Несебър, област Бургас, с административен адрес:
ул. Слънчев бряг 1, с кадастрален идентификатор на
поземления имот 51500.505.405, целият със застроена
площ 60,20 кв.м, а по кадастрална схема 60 кв.м,
състоящ се от коридор, всекидневна с място за хранене и готвене, спалня, баня с тоалетна и две тераси,
намиращ се на четвъртия етаж, кота +9 м, при съседи: на същия етаж – 51500.505.405.1.29; под обекта – 51500.505.405.1.20; над обекта – 51500.505.405.1.39,
както и 1,99 % идеални части от общите части на
сградата, които идеални части се равняват на 10,64
кв.м. Имотът се продава такъв, какъвто е към момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
40
19. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239,
ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 136
от 14.12.2012 г. за възлагане на недвижим имот
възлага на купувача Олег Венков Андреев с адрес:
Бургас, ул. Гурко 31, следния недвижим имот, отнет
в полза на държавата, представляващ: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 51500.505.405.1.33
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46
от 18.08.2006 г. на ИД на АК, последно изменение
със Заповед № КД-14-02-878 от 14.06.2007 г. на началника на СК – Бургас, с адрес: гр. Несебър, п.к.
8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 4, ап. Б13. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 51500.505.405, с
предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива: 1, с посочена в документа
площ: 88 кв.м, с прилежащи части: 15,24 кв.м, при
съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1:
на същия етаж – 51500.505.405.1.34, 51500.505.405.1.32,
под обекта – 51500.505.405.1.23, 51500.505.405.1.24, над
обекта – 51500.505.405.1.42, съгласно схема № 9403 от
20.03.2012 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.505.405.1.33, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Бургас, а съгласно
нотариален акт № 190, том XXX, рег. № 15495, дело
№ 5819 от 2007 г. на Стоян Ангелов, нотариус с район
на действие – районът на Несебърския районен съд, с
рег. № 208 по регистъра на Нотариалната камара, вписан в СВ – Несебър, с вх. рег. № 9632 от 25.09.2007 г.,
акт 105, том XL, дело № 8763 от 2007 г., апартамент
В13, с кадастрален идентификатор 51500.505.405.1.33,
намиращ се в жилищна сграда „Голдън Бийч“ в к.к.
Слънчев бряг-изток, община Несебър, област Бургас, с административен адрес: ул. Слънчев бряг 1,
с кадастрален идентификатор на поземления имот
51500.505.405, целият с площ 1458 кв.м, със застроена
площ 88 кв.м, състоящ се от коридор, всекидневна с
място за хранене и готвене, две спални, баня с тоалетна
и две тераси, намиращ се на четвъртия етаж, кота
+9 м, при съседи: на същия етаж – 51500.505.405.1.32,
51500.505.405.1.34; под обекта – 51500.505.405.1.23; над
обекта – 51 500.505.405.1.42, както и 2,85 % идеални
части от общите части на сградата, които идеални
части се равняват на 15,24 кв.м. Имотът се продава
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такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци на
закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
41
20. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239,
ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 135 от
13.12.2012 г. за възлагане на недвижим имот възлага
на купувача Иван Жеков Пачев, адрес: Бургас, ул.
Иван Шишман 39, следния недвижим имот, отнет в
полза на държавата, представляващ: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 51500.505.405.1.44
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46
от 18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение със Заповед № КД-14-02-878 от
14.06.2007 г. на началника на СК – Бургас, с адрес:
гр. Несебър, п.к. 8230, Слънчев бряг, вх. А, ет. 6,
ап. А21. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
51500.505.405, с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с посочена в документа площ: 93 кв.м, с прилежащи части:
15, 86 кв.м при съседни самостоятелни обекти в сградата
за ниво 1: на същия етаж – 51500.505.405.1.45, под обекта – 51500.505.405.1.35, над обекта – 51500.505.405.1.36,
над обекта: няма, съгласно схема № 9404 от 20.03.2012 г.
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
51500.505.405.1.44, издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас, а съгласно нотариален акт № 191, том XXX, рег. № 15496, дело № 5820
от 2007 г. на Стоян Ангелов, нотариус с район на
действие – районът на Несебърския районен съд, с
рег. № 208 по регистъра на Нотариалната камара, вписан в СВ – Несебър, с вх. рег. № 9630 от 25.09.2007 г.,
акт 101, том XL, дело № 8761 от 2007 г., представлява апартамент А 21, с кадастрален идентификатор
51500.505.405.1.44, намиращ се в жилищна сграда
„Голдън Бийч“ в к.к. Слънчев бряг-изток, община
Несебър, област Бургас, с административен адрес:
ул. Слънчев бряг 1, с кадастрален идентификатор на
поземления имот 51500.505.405, целият с площ 1458
кв.м, със застроена площ 92,60 кв.м, а по кадастрална
схема 93 кв.м, състоящ се от всекидневна с място
за хранене и готвене, спалня, баня с тоалетна и
тераса, намиращ се на шестия етаж, кота +14,60 м,
при съседи: на същия етаж – 51500.505.405.1.45; под
обекта – 51500.505.405.1.36, както и 2,97 % идеални
части от общите части на сградата, които идеални
части се равняват на 15,86 кв.м. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци на
закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
42
21. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239,
ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 134 от
13.12.2012 г. за възлагане на недвижим имот възлага
на купувача Тошко Жеков Пачев с адрес: Бургас,
ул. Иван Шишман 39, ет. 3, следния недвижим
имот, отнет в полза на държавата: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 51500.505.405.1.48
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46
от 18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК,
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последно изменение със Заповед № КД-14-02-878 от
14.06.2007 г. на началника на СК – Бургас, с адрес:
гр. Несебър, п.к. 8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 6,
ап. Б19. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
51500.505.405, с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с посочена
в документа площ: 60 кв. м, с прилежащи части: 10,01
кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата
за ниво 1: на същия етаж – 51500.505.405.1.49, под
обекта – 51500.505.405.1.40, над обекта – няма, съгласно схема № 9405 от 20.03.2012 г. на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 51500.505.405.1.48,
издадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, а съгласно нотариален акт № 189,
том XXX, рег. № 15494, дело № 5818 от 2007 г. на
Стоян Ангелов, нотариус с район на действие – районът на Несебърския районен съд, с рег. № 208
по регистъра на Нотариалната камара, вписан в
СВ – Несебър, с вх. рег. № 9634 от 25.09.2007 г., акт
105, том XL, дело № 8765 от 2007 г., представлява апартамент В19, с кадастрален идентификатор
51500.505.405.1.48, намиращ се в жилищна сграда
„Голдън Бийч“ в к.к. Слънчев бряг-изток, община
Несебър, област Бургас, с административен адрес:
ул. Слънчев бряг 1, с кадастрален идентификатор на
поземления имот 51500.505.405, целият с площ 1458 кв.
м, със застроена площ 60,20 кв. м, а по кадастрална
схема 60 кв. м, състоящ се от всекидневна с място
за хранене и готвене, спалня, баня с тоалетна и две
тераси, намиращ се на шестия етаж, кота +14,60 м,
при съседи: на същия етаж – 51500.505.405.1.49; под
обекта – 51500.505.405.1.40, както и 1,88 % ид. части
от общите части на сградата, които идеални части
се равняват на 10,01 кв. м. Имотът се продава такъв,
какъвто е към момента на продажбата, и купувачът
не може да претендира за недостатъци на закупения
имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението.
43
22. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239,
ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 132
от 13.12.2012 г. за възлагане на недвижим имот
възлага на купувача Иван Жеков Пачев с адрес:
Бургас, ул. Иван Шишман 39, следния недвижим
имот, отнет в полза на държавата: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 51500.505.405.1.49
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46
от 18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение със Заповед № КД-14-02-878 от
14.06.2007 г. на началника на СК – Бургас, с адрес
гр. Несебър, п.к. 8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 6,
ап. Б20. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
51500.505.405, с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с посочена
в документа площ: 112 кв. м, с прилежащи части:
18,41 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в
сградата за ниво 1: на същия етаж – 51500.505.405.1.48,
под обекта – 51500.505.405.1.41, 51500.505.405.1.42,
51500.505.405.1.43, над обекта – няма, съгласно схема № 9406 от 20.03.2012 г., издадена от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас, а
съгласно нотариален акт № 187, том XXX, рег.
№ 15491, дело № 5816 от 2007 г. на Стоян Ангелов,
нотариус с район на действие – районът на Несебърския районен съд, с рег. № 208 по регистъра на
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Нотариалната камара, вписан в СВ – Несебър, с
вх. рег. № 9637 от 25.09.2007 г., акт 108, т. XL, дело
№ 8768 от 2007 г., представлява апартамент В20,
с кадастрален идентификатор 51500.505.405.1.49,
намиращ се в жилищна сграда „Голдън Бийч“ в
к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър, област
Бургас, с административен адрес: ул. Слънчев бряг
1, с кадастрален идентификатор на поземления имот
51500.505.405, целият с площ 1458 кв. м, със застроена
площ 111,80 кв. м, а по кадастрална схема 112 кв. м,
състоящ се от коридор, всекидневна с място за хранене и готвене, две спални, две бани с две тоалетни
и тераса, намиращ се на шестия етаж, кота +14,60
м, при съседи: на същия етаж – 51500.505.405.1.48;
под обекта – 51500.505.405.1.41; както и 3,46 % ид.
части от общите части на сградата, които идеални
части се равняват на 18,41 кв. м. Имотът се продава такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци на
закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
44
23. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239,
ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 131
от 13.12.2012 г. за възлагане на недвижим имот
възлага на купувача Иван Жеков Пачев с адрес
за кореспонденция: Бургас, ул. Иван Шишман 39,
следния недвижим имот, отнет в полза на държавата, представляващ: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 51500.505.405.1.31 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. на
изпълнителния директор на АК, последно изменение
със Заповед № КД-14-02-878 от 14.06.2007 г. на началника на СК – Бургас, с адрес: гр. Несебър, п.к.
8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 4, ап. Б11. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 51500.505.405, с
предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива: 1, с посочена в документа
площ: 60 кв. м, с прилежащи части: 10,64 кв. м, при
съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво
1: на същия етаж – 51500.505.405.1.32, под обекта – 51500.505.405.1.21, над обекта – 51500.505.405.1.40,
съгласно схема № 9402 от 20.03.2012 г., издадена от
Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, а съгласно нотариален акт № 186, том XXX,
рег. № 15490, дело № 5815 от 2007 г. на Стоян Ангелов, нотариус с район на действие – районът на
Несебърския районен съд, с рег. № 208 по регистъра
на Нотариалната камара, вписан в СВ – Несебър,
с вх. рег. № 9624 от 25.09.2007 г., акт № 95, т. XL,
дело № 8755 от 2007 г., представлява апартамент
В11, с кадастрален идентификатор 51500.505.405.1.31,
намиращ се в жилищна сграда „Голдън Бийч“ в к.к.
Слънчев бряг-изток, община Несебър, област Бургас, с административен адрес: ул. Слънчев бряг 1,
с кадастрален идентификатор на поземления имот
51500.505.405, целият с площ 1458 кв. м, със застроена площ 60,20 кв. м, а по кадастрална схема 60 кв.
м, състоящ се от коридор, всекидневна с място за
хранене и готвене, спалня, баня с тоалетна и тераса,
намиращ се на четвъртия етаж, кота +9,00 м, при
съседи на същия етаж – 51500.505.405.1.32; под обекта – 51500.505.405.1.21; над обекта – 51500.505.405.1.40,
както и 1,99 % ид. части от общите части на сградата,
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които идеални части се равняват на 10,64 кв. м.
Имотът се продава такъв, какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения
имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
45
45. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление изх.
№ 94945/2003/121133 от 14.12.2012 г. възлага
на Георги Петков Тошев с адрес: с. Стряма,
ул. Братя Миладинови 17, следния недвижим
имот: цех за млекопреработка в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, със застроена
площ 1034,56 кв. м, изграден в поземлен имот
№ 5 от квартал 191 по плана на с. Стряма,
при граници на имота: имот № 6, имот № 4 и
път, масивна монолитна едноетажна сграда с
9 помещения и обособени санитарни възли, за
сумата 57 575 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
11693
1. – Община Бобов дол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2
„Дупница – Благоевград“ от км 322 +000 до
км 359+483.52, за землището на с. Големо село.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта в Община Бобов дол и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по него до общинската администрация.
122
1. – Община Бургас на основание чл. 128,
а л. 1 З У Т с ъ о б щ а в а н а з а и н т е р е с у в а н и т е
собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е
изготвен проект за П У П – парцеларен план
за трасе на захранващ водопровод от входна
шахта на довеждащ водопровод на с. Братово
до Регионално депо за ТБО „Братово-запад“ за
участъка, разположен на територията на община
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
кметството в кв. Долно Езерово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
129
2. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабели 33 kV от 11 бр. ветрогенератори
в землището на гр. Българово до подстанция
„Дрянковец“ в землището на с. Дрянковец за
участъка, разположен на територията на община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в кметството в гр. Българово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения
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и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
130
2а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация на
улица с о.т. 20а – о.т. 30а – о.т. 30 – о.т. 31 – о.т.
32 – о.т. 33 – о.т. 34 – о.т. 35 – о.т. 36 за обслужване на имоти в с.о. Черниците – училищното,
землище с. Маринка, община Бургас, който е
изложен за разглеждане в ТД „Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
131
287. – Областният управител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
Разрешение за строеж № 62 от 18.12.2012 г. за
обект: „Перонно осветление на Летище Варна – І
етап“. Строежът попада в УПИ І-14, 28, кв. 3,
идентичен с ПИ 00182.307.40; УПИ ІІ-13, 28, кв.
3, идентичен с ПИ 00182.307.39; УПИ І-2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, кв. 7,
идентичен с ПИ 00182.307.28 по кадастралната
карта на Летище Варна. На основание чл. 60,
ал. 1 АПК е допуснато предварително изпълнение. Допуснатото предварително изпълнение
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна, чрез областния управител на област с административен център Варна в 3-дневен срок от съобщаването му съгласно чл. 60,
ал. 4 АПК. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област с административен център Варна в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
11760
250. – Областният управител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е издал
Разрешение за строеж № 63 от 18.12.2012 г.:
„Кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб на извод „Летец“ до ГРП
в ПИ 00182.307.32 по КККР (УПИ IV, кв. 1),
по плана на летище Варна“, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
АПК. Предварителното изпълнение подлежи на
обжалване пред Административния съд – Варна,
в 3-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област с
административен център Варна. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област с административен център Варна.
11761
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46. – Областният у правител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е издал
Разрешение за строеж № 65 от 20.12.2012 г.:
„Ба зова с т а н ц и я GSM/ U M T S № 42 88, т и п
„SL 24“ – Летище Варна, на GSM оператор
„GLOBUL“. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на област с административен център Варна.
11762
21. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение
за строеж № 64 от 19.12.2012 г. за обект: „Противообледенителна площадка – Летище Варна“.
Строежът попада в УПИ І-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, кв. 7, идентичен
с ПИ 00182.307.28, по кадастралната карта на
Летище Варна. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област с административен център – Варна, в 14-дневен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
11768
19. – Областният у правител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е издал
Разрешение за строеж № 66 от 21.12.2012 г. на
„Базова станция GSM/UMTS на MTEL VAR
0011 „BOING“ на територията на Летище Варна.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
с административен център Варна.
123
1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на 19-и и на 20-и м.р., ж.к. Чайка, Варна, във
фаза окончателен проект. Проектът е изложен
в район „Приморски“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Приморски“.
11767
27. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура за обект „Външно
електрозахранване“ до УПИ IV-24, 25 от кв. 14
по регулационния план на с. Хан Крум. Трасето на провода, започващ от стълб ВМpHH в
ПИ 001005 по КВС на с. Хан Крум, преминава
през о.т. 92, о.т. 3, о.т. 2 и достига до УПИ IV24, 25. Проектът е изложен в Община Велики
Преслав, ул. Б. Спиров 58, ет. 2, стая 212. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
138
1. – Областният управител на област Враца на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава,
че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София, Разрешение за строеж № 02 от
21.12.2012 г. за обект „Рехабилитация на път
ІІ-13 „Граница Монтана – Криводол – Девене – Борован“ от км 10+060 до км 16+900 и
от км 31+300 до км 43+486“ съгласно одобрен
технически инвестиционен проект. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез
областния управител на област Враца.
11719
34. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „АМ „Струма“
Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до
км 359+483.52“, който на територията на община
Дупница преминава през землищата на с. Блатино, гр. Дупница, с. Баланово и с. Джерман.
Проектът е изложен в стая № 4 в сградата на
Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Дупница.
30
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларни планове
на подземен електропровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 089030,
местност Саите, преминаващи през поземлен
имот № 0 0 0117 прокар, общинска п ублична
собственост, всички в землището на с. Ръжена,
община Казанлък, ЕК АТТЕ 63570, с дължина на
електропровода 21,94 м и дължина на трасето
на водопровода 62,14 м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
86
2. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за парцеларни планове на: подземен електропровод, преминаващ през поземлени имоти:
№ 83106.36.945 – нива, частна общинска собственост, № 83106.36.260 – пасище, мера – общинска
собственост, с дължина на трасето 196,70 м;
водопроводно отклонение, преминаващо през
позем лени имо т и: № 83106.36.260 – пасище,
мера – общинска собственост, с дължина на
трасето 197,93 м, за захранване на поземлен имот
№ 83106.36.941 – частна нива, местност Цветина
воденица, всички в землището на с. Шейново,
община Казанлък. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересу-
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ваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
87
3. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларни планове на подземен електропровод и водопроводно
отклонение за захранване на поземлен имот
№ 035009, нива, преминаващ през поземлени имоти: № 0000083 – полски път, публична общинска
собственост, и поземлен имот № 035012 – частна
нива, всички намиращи се в местност Перетлика,
землище с. Овощник, община Казанлък, ЕКАТТЕ
53179, с дължина на трасето 122 м и сервитут
0,244 дка. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
88
87. – Общ и на Кочери ново на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Автомагистрала „Струма“
Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000
до км 359+483.52, за землищата на гр. Кочериново, с. Бараково и с. Мурсалево, с. Боровец и
с. Драгодан. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
срок един месец от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в Община Кочериново и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация – гр. Кочериново.
140
25. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за техническа инфраструктура – „Два подземни
електропровода, всеки по 33 kV, от ветрогенератори, разположени в имоти в землището на
с. Правенци, община Нови пазар, до подстанция
в ПИ № 017033 в землището на с. Избул, община Нови пазар“ и „Оптични кабелни линии“.
Засегнати от сервитута имоти са: В землището
на с. Правенци – ПИ № 000200 (полски път), ПИ
№ 000270 (полски път), ПИ № 000009 (полски
път), ПИ № 000206 (полски път), ПИ № 000007
(полски път), ПИ № 000208 (полски път), ПИ
№ 012004 (нива – общинска частна), ПИ № 000052
(полски път), ПИ № 000025 (полски път), ПИ
№ 000228 (полски път), ПИ № 000209 (полски
път), ПИ № 000210 (полски път), ПИ № 000027
(полски път), ПИ № 000220 (полски път), ПИ
№ 000054 (полски път), ПИ № 000211 (полски
път), ПИ № 000137 (полски път), ПИ № 000205
(полски път), ПИ № 000113 (полски път), ПИ
№ 000255 (полски път), ПИ № 000149 (полски
път), ПИ № 000216 (полски път), ПИ № 000072
(пътища ІV клас), ПИ № 000235 (полски път),
ПИ № 000058 (полски път), ПИ № 000119 (полски
път), ПИ № 000244 (полски път), в регулацията
на с. Правенци, улици от о.т. 119-118-111-115-95;
в землището на с. Избул – ПИ № 000163 (път
ІV клас), ПИ № 000011 (полски път). Проектът
е изложен в техническата служба на Община
Нови пазар, стая 402, и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден. Изработването на плана
е допуснато със Заповед № 590 от 11.08.2011 г.
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на кмета на община Нови пазар. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
искания и предложения по плана до кмета на
община Нови пазар.
11757
25а. – Община Нови пазар на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за техническа инфраструктура – „Пътна мрежа за монтаж и обслужване на ветрогенератори за
добив на ел. енергия в землището на с. Правенци,
община Нови пазар“. Трасето на пътната мрежа
съвпада с трасето на полския път и засяга имоти
в землището на с. Правенци, както следва: ПИ
№ 000216 (полски път), ПИ № 000149 (полски път),
ПИ № 000255 (полски път), ПИ № 000113 (полски
път), ПИ № 000007 (полски път), ПИ № 000206
(полски път), ПИ № 000009 (полски път), ПИ
№ 000270 (полски път), ПИ № 000200 (полски
път), ПИ № 010028 (частна нива на „Пне Уинд
Вентус Правенци“ – ООД), ПИ № 010006 (частна
нива на „Пне Уинд Вентус Правенци“ – ООД),
ПИ № 000027 (полски път), ПИ № 000210 (полски
път), ПИ № 000054 (полски път), ПИ № 000137
(полски път), ПИ № 000025 (полски път), ПИ
№ 000205 (полски път), ПИ № 000220 (полски път),
ПИ № 000209 (полски път), ПИ № 000228 (полски
път), ПИ № 000052 (полски път), ПИ № 000208
(полски път). Проектът е изложен в техническата
служба на Община Нови пазар, стая 402, и може
да бъде разгледан всеки присъствен ден. Изработването на плана е допуснато със Заповед № 609
от 14.09.2012 г. на кмета на община Нови пазар.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, искания и предложения по плана до
кмета на община Нови пазар.
11758
2661. – Община гр. Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на пряко заинтересуваните лица, че
е изготвен проект за частично изменение (ЧИ)
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) за УПИ II – „За кметство“
в кв. 81 и УПИ II – „За парк“ в кв. 86 по ПУП
на гр. Павликени, като се заличава неоткритата
улична отсечка о.т. 552 до о.т. 546. Същата се
преустройва като пешеходна алея. Коригира се
тупикът о.т. 553 и о.т. 554 северно от сградата на
Община Павликени, с което се регламентира в
ПУП на гр. Павликени връзката му с бул. Руски.
Проектът се намира в Дирекция „УТС“ при
Община Павликени, стая № 103, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
11766
45. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
външен водопровод и външно ел. захранване до
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имот № 098041, м. Цвиковица, землище с. Марикостиново. Трасето и сервитутите са предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти в
масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП за външен
водопровод, както следва: 000492, 000698, 000699,
000700 и 162014, и външно ел. захранване, както
следва: 000492, 000698, 000699 и 000700, землище
с. Марикостиново. Проектът се намира в сградата
на Община Петрич. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
11720
81. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1,
т. 2 ЗУТ са изработени проекти за ПУП – план
за улична регулация (план за улична регулация
и поземлени имоти за обекти – публична собственост) при условията на чл. 16 ЗУТ съгласно
чл. 108, ал. 5, чл. 109, ал. 2 ЗУТ и парцеларен
план в обхват: част от структурна единица 145Смф по общия устройствен план на Община
„Марица“, землище с. Радиново, в обхват ПИ
№ 61412.72.43, 61412.15.152, 61412.15.1, 61412.15.2,
61412.15.19, 61412.15.20, 61412.15.6, 61412.15.13,
61412.15.10, 61412.15.153, 61412.15.150, 61412.15.8,
61412.15.151, 61412.15.12, 61412.15.14, 61412.22.6.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа от
заинтересуваните лица, които в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Общинска администрация
„Марица“, област Пловдив.
8
30. – Община гр. Созопол (ЕКАТТЕ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за улична регулация на улица с о.т.
673 – 674 – 675 – 676 – 677 – 678 – 679 – 91 и осови
точки – 91 – 161 – 160 – 237, осигуряваща достъп
до поземлен имот 97 по плана на новообразуваните
имоти в зоната по § 4 в местност Митков мост,
землище гр. Черноморец. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
139
9. – Община Суворово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ на
обект: „Стопански двор, включващ част от кв. 1,
кв. 56 и част от кв. 57 по плана на с. Изгрев“.
Проектът е изложен в дирекция „Устройство на
територията“ при Община Суворово, ет. 4, стая
402. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
се приемат писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Суворово.
31
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76. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за
присъединяване към електроразпределителната
мрежа на склад в имот ХIII Стопански двор в
землището на с. Поручик Кърджиево, община Крушари, област Добрич. Трасето преминава през ПИ
№ 112500 – „пасище, мера“, ПИ № 000022 – „пасище, мера“, и ПИ № 000080 – „полски пътища и
прокари“, до границата с ПИ № 000042 – „стопански двор“, в землището на с. Поручик Кърджиево,
община Крушари. Проектът е изложен в стая
201 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
него и при несъгласие да депозират възражение.
7

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4123/2012 г. по оспорване на Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО „Траката“, Варна, в частта
между осеви точки 52 ≡210286 и 51≡211014, засягаща имот с № 3330, с идентификатор по КККР
№ 10135.2520.3330, собственост на Василка Янева Ташева. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Василка Янева Ташева.
11744
Административният съд – Варна, ХV състав,
съобщава за направено оспорване от Стамат Стоянов Вълчанов и Стоян Стаматов Вълчанов на
Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на с.о. „Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о. „Горна
трака“, в т. ч. и съответните схеми, в частта на
поземлен имот с идентификатор 10135.2520.3285
в с.о. „Траката“. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 4108/2012 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
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„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания акт, както и за присъединяване към
подадената от Стамат Стоянов Вълчанов и Стоян
Стаматов Вълчанов жалба.
11771
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 4252/2012 г. по описа на ХІІІ състав по
жалба от Кръстю Трендафилов Чакъров срещу
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация на кв.
Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно поземлен
имот с идентификатор 10135.2552.2397 по кадастралната карта на гр. Варна, район „Приморски“,
кв. Изгрев. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в срок един месец от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
32
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 4087/2012 г. по описа на ХІІІ състав по
жалба на Вяра Атанасова Христова срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно ПИ с
идентификатор 10135.2522.1187 по КК на гр. Варна,
район „Приморски“, кв. Изгрев (съгласно ПУР
ПИ № 1535). Съдът указва на заинтересованите
лица, че в срок един месец от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
33
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 4077/2012 г. по описа на ХХІІ състав
по жалба на Живко Кънчев Кашев и Поля Захариева Кашева, двамата от Варна, срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ м. Изгрев, м. Франга
дере, м. Кокарджа в частта на имот 304. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок един
месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
34
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.
д. № 4593/2012 г. по описа на ХVІ състав по жалба
на Стоян Илиев Златев против Решение № 552-6 от
26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на план за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
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собственост, за кв. Изгрев в частта му относно
поземлени имоти № 1378 и 1379. Съдът указва
на заинтересованите лица, че в срок един месец
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание съобразно
чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им
като ответници в производството.
35
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 4612/2012 г. по описа на ХVІ състав по
жалба на Снежанка Христова Божкова против
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за кв. Изгрев в частта му относно поземлен имот
№ 1236. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок един месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
36
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
е образувал адм. дело № 4381/2012 г. по оспорване,
предявено от Николай Димов Тотев срещу Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна трака“
(ДВ, бр. 71 от 2012 г.), досежно ПИ № 34, кв. 221
от ПУР (ПИ № 30 по кадастрален план от 1988 г.).
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, като представят заявление
до Административния съд – Варна, което следва
да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв – за българските
граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Николай Димов Тотев.
105
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
е образувал адм.д. № 4392/2012 г. по оспорване,
предявено от Константина Николова Ангелова
срещу Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО „Акчелар“ (ДВ, бр. 71 от
2012 г.), досежно ПИ № 3014 по плана на местност
Акчелар, ПИ № 3014 по ПУР. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за кон
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ституиране като ответници в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което следва да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Константина Николова Ангелова.
106
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
е образувал адм.д. № 4446/2012 г. по оспорване,
предявено от Мария Димитрова Боевска и Тодор
Христов Боевски, собственици на ПИ с идентификатор 10135.2723.51 по КК на район „Приморски“,
местност Траката, срещу Решение № 551-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПУР на СО „Ваялар“,
СО „Траката“ и СО „Горна трака“ (ДВ, бр. 71
от 2012 г.), досежно ПИ 51 по ПУП – ПУР. Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Мария
Димитрова Боевска и Тодор Христов Боевски.
107
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
е образувал адм.д. № 4608/2012 г. по оспорване,
предявено от Красимира Иванова Маркова, собственик на ПИ с идентификатор 10135.2551.479 и
Желез Ангелов Железов, собственик на ПИ с
идентификатор 10135.2551.482 по КК на гр. Варна,
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район „Приморски“, кв. Изгрев, срещу Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на
кв. Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно ПИ
№ 479 и ПИ № 482 по ПУП – ПУР на кв. Изгрев.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Красимира Иванова Маркова и Желез Ангелов
Железов.
108
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
е образувал адм. дело № 4347/2012 г. по оспорване,
предявено от Албена Хари Русева срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно
ПИ с идентификатор 10135.2552.3870 по КК на
кв. Изгрев, Варна (ПИ № 2588 по ПУП – ПУР).
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Албена Хари Русева.
126
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Административният съд – Варна, ХІІІ състав, е образувал адм. дело № 4251/2012 г. по
оспорване, предявено от Пламен Иванов Бонев
срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на кв. Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.),
досежно ПИ с идентификатор 10135.2552.2319
по КК на кв. Изгрев, Варна. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за
конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до
Административния съд – Варна, което следва да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заявителя като заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Пламен Иванов Бонев.
127
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
е образувал адм. дело № 4674/2012 г. по оспорване, предявено от Радка Янкова Янева-Цачева
срещу Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на СО „Акчелар“ (ДВ,
бр. 71 от 2012 г.), досежно ПИ с идентификатор
10135.2522.407. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което следва да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Радка
Янкова Янева-Цачева.
128
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А дминистративният съд – Велико Търново, съобщава, че е постъпила жалба от инж.
П. Каразахова – директор на Областно пътно
управление – Велико Търново, като пълномощник на Агенция „Пътна инфраструктура“, срещу
Заповед № 2363 от 22.11.2012 г. на кмета на
община Лясковец, за което е образувано адм.д.
№ 1234/2012 г. по описа на съда, насрочено за
18.02.2013 г. от 10 ч. Заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат да подадат
заявление за конституиране като ответници със
съдържанието по чл. 218, ал. 2 ЗУТ в едномесечен срок считано от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
37
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Магда Иванова ПенкинаТомова и Васил Иванов Георгиев, двамата от
Велинград, ул. Дойран 3А, против Заповед № 1711
от 22.11.2012 г. на кмета на община Велинград, с
която е одобрено частично изменение на влязъл
в сила ПУП – план за регулация и застрояване,
засягащ УПИ ХV-3797, 3802, 3803, 3804 в кв. 107
по плана на Велинград. По жалбата е образувано
адм.д. № 889/2012 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ.
11743
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 11008/2012 г. по описа на ІІ
отделение, 27 състав, насрочено за 19.02.2013 г.
от 11 ч., по жалба на Йордан Кирилов Стоянов
и Людмила Димитрова Пиперова срещу Решение № 409 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и режим на застрояване на ж.к. Люлин – 4 м. р., в посочените граници, в частта му
относно имот с идентификатор 68134.4361.199,
попадащ в УПИ VІ – за озеленяване с режим на
Тго, кв. 10. В едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване
на заявление до съда. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници
в производството пред съда в срока по ал. 1 чрез
подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
104
Районният съд – Ардино, уведомява Красимир
Райчев Терзиев с постоянен и настоящ адрес
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
ж.к. Тракия 327, че има качеството на ответник
по гр.д. № 348/2011 г. по описа на Районния
съд – Ардино, образувано по предявен от БНП
„Париба пърсънъл файненс“ – ЕАД, София, иск
с правно основание чл. 9 и чл. 11, т. 7 и 11 от
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Закона за потребителския кредит, чл. 33 от Закона за потребителския кредит във връзка с чл. 79
ЗЗД – цена на иска 739,78 лв., като му се указва,
че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на съда за връчване на книжата по делото.
90
Варненският районен съд, VІІІ състав, призовава Наталия Сергеевна Петкова, родена на
26.02.1984 г., с ЛНЧ № 1001532790, гражданка на
Русия, с последен известен адрес гр. Тервел, област
Добрич, ул. Климент Охридски 29, като ответница
по предявения от Явор Атанасов Петков иск с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване
на сключения граждански брак с развод, както и
да бъде постановено след прекратяване на брака
ответницата да носи предбрачното си фамилно
име Смирнова, по гр. д. № 5416/2012 г. по описа
на ВРС, ХVІІ състав, да се яви в РС – Варна, на
12.02.2013 г. от 9 ч. – първа дата, и на 19.03.2013 г.
от 9 ч. – втора дата. При неявявяне на ответницата
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК за връчване на книжата.
125
Врачанският районен съд, 4 състав, призовава Явет Радоствет Бояджиев Колядо, роден на
17.05.1977 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 26.03.2013 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 3106/2012 г., заведено от Радосвета Антонова
Бояджиева, по чл. 341 и сл. ГПК във връзка с
чл. 69 ЗН. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
102
Врачанският районен съд, 4 състав, призовава
Мария Дел Кармен Колядо Лопес, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 26.03.2013 г. в 10 ч.
като ответница по гр.д. № 3106/2012 г., заведено
от Радосвета Антонова Бояджиева, по чл. 341 и
сл. ГПК във връзка с чл. 69 ЗН. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
103
Районният съд – гр. Кубрат, гражданска колегия, І състав, призовава Халил Османов Османов, роден на 18.05.1943 г., с неизвестен адрес в
чужбина, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, и Адем Османов
Османов, роден на 12.08.1946 г., с неизвестен адрес
в чужбина, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, да се явят в съда
като ответници по гр. д. № 565/2012 г., заведено
от Нина Серафимова Анкова от с. Севар, община
Кубрат, област Разград, по чл. 69 и сл. от Закона
за наследството и чл. 341 ГПК. Ответниците в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подадат писмен отговор по
реда на чл. 131 ГПК, след като се запознаят с
исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда. Ответниците
да посочат съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
11769
Разложкият районен съд, гражданско отделение, 3 състав, призовава Иван Любенов Коемджиев
с последен постоянен адрес София, ж.к. Овча
купел 516, вх. Д, ет. 5, ап. 70, и настоящ адрес
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Велинград, ул. Петър Берон 4, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.01.2013 г. в 10,30 ч.
като ответник по гр.д. № 126/2008 г., заведено
от Светлана Иванова Мунина с постоянен адрес
София, бул. Цариградско шосе, бл. 10, с правно
основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
89
Районният съд – Чирпан, призовава Илиян
Христофоров Павлов, роден на 12.08.1966 г., с
постоянен адрес с. Белащица, община „Родопи“,
област Пловдив, ул. Чинарите 1, и настоящ адрес
Италия, че следва да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в Районния съд – Чирпан, стая 4, да му бъдат връчени
преписи от исковата молба и приложенията към
нея, подадена от Веска Стефанова Сталева, с която искова молба са предявени искове за делба,
като в случай че не се яви, ще му бъде назначен
особен предсатвител на разноски на ищеца на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
38

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на СНЦ „Център
за социално-икономически изследвания“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.02.2013 г. в 10 ч. в София, бул.
Витоша 4, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за
2012 г.; 2. приемане и освобождаване на членове;
3. приемане на промени в устава; 4. промяна
на седалището на сдружението; 5. разни.
141
3. – Националният партиен съвет на партия
Българска Социалдемокрация на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 и 24 от устава свиква
ХІІ редовен конгрес на партията на 23.02.2013 г.
в конферентната зала на хотел „Радисън“, София, в 10 ч. при следния дневен ред: 1. доклад
за политическата обстановка и задачите на
партията в навечерието на избори – 2013 г.; 2.
приемане на политическа програма и позиции
по на й-ва ж н и т е въп роси о т разви т ие т о на
страната; 3. приемане на формула за явяване
на партията на парламентарни избори 2013 г.;
4. избор на ръководни органи.
142
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родителско настоятелство
„Свети Мина“ при 93-та Целодневна детска
г ра д и н а – г р. Со фи я , на о снова н ие ч л. 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 28.02.2013 г. в 17,30 ч. на адрес
София, район „Лозенец“, ул. Капитан Тодор
Ночев 30, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на доклад – отчет на УС за
дейността на сдружението през 2012 г.; проект
за решение – ОС приема доклада – отчет на
УС за дейността на сдружението през 2012 г.;
2. приемане на бюджет и годишна програма за
дейността на сдружението за 2013 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на УС за
бюджет и годишна програма на сдружението
за 2013 г.; 3. обсъждане и приемане на предложение за промени в състава на управителния
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съвет – ОС приема предложението на УС за
промени в състава на управителния съвет; 4.
разни. Материалите за събранието ще бъдат на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Капитан Тодор Ночев 30, всеки работен ден
от 8 до 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 18,30 ч. независимо
от броя членове на сдружението, регистрирали
се за участие в общото събрание.
11751
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Ложа на свободните зидари за мъже и жени
„ Х а р м о н и я “, С о ф и я , н а о с н о в а н и е ч л . 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.02.2013 г. в
9 ч. в София, ул. Веслец 4, вх. Б, ет. 1, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. утвърждаване решения
на УС за приемане и освобождаване на членове
на сдружението; 2. отчет за дейността на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на
УС на сдружението за дейността през периода
2011 – 2013 г.; 4. промяна броя на членовете
на управителния съвет – намаляване от 5 на
3 лица; 5. избор на нов УС и контрольор на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
11774
12. – Управителният съвет на „Българска
федерация по сумо“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на федерацията на 1.03.2013 г. в 12 ч. в София,
Студентски град, Национална спортна академия
„Васил Левески“, зала „Сумо“, при следния дневен ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на
БФ по сумо за 2012 г.; 2. приемане на бюджета
за 2013 г.; 3. организационни.
94
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел – Съюз на лесовъдите в България, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва
общо събрание на сдружението на 6.03.2013 г. в
11 ч. в зала 4 на Лесотехническия университет
в София, бул. Св. К лимент Охридски 17, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СЛБ и управителния съвет за 2012 г.; 2. отчет
за изпълнение на бюджета за 2012 г. и приемане
на бюджета за 2013 г.; 3. организационни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
98
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Кристи“, София, на основание чл. 26, ал. 1
и 2 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 7 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на 7.03.2013 г. в 11 ч. на адреса на
седалището на сдружението: София, ул. Марко
Балабанов 4, при следния дневен ред: 1. потвърждаване на решенията от проведено извънредно
общо събрание на сдружението през 2012 г. за
одобряване на годишния финансов отчет на
сдружението за 2011 г. и за приемане на отчет
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за дейността му през 2011 г.; 2. одобряване на
годишния финансов отчет на сдружението за
2012 г. и приемане на отчет за дейността му
за 2012 г.; 3. приемане на промени в устава на
сдружението; 4. разни.
97
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорен хор „Елица“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ кани
членовете си на редовно общо събрание на
12.03.2013 г. в 17,30 ч. в София, в залата на
М и н ис т ер с т во т о на зд ра веопа зва не т о, п ри
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за сезон 2011/2012 г.; 2. отчет за
финансовото състояние; 3. избор на нов управителен съвет; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
110
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Национална мрежа на здравните медиатори“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 27, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 16.03.2013 г. в 15 ч. в Пловдив, хотел „Тримонциум“, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на сдружението от
1.01.2011 г. до 31.12.2012 г.; 2. вписване на клонове
на сдружението в следните населени места: гр.
Добрич, гр. Монтана, гр. Пазарджик, гр. Враца, гр. Сливен, гр. Варна, на основание чл. 11,
ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1, т. 7 от устава на
сдружението; избор на управители на клоновете;
3. разни. Общото събрание е законно, ако на
него присъстват лично повече от половината
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
135
1. – Управителят на фондация „Деца на Българската армия“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква заседание на контролния съвет
на фондацията на 26.03.2013 г. в 10 ч. в седалището є в София, бул. Тотлебен 34, зала 19, при
следния дневен ред: 1. промяна на учредителния
акт; 2. промени в състава на контролния съвет;
3. избор на управителен съвет; 4. приемане на
отчета за дейността на фондацията през 2012 г.;
5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. при същия дневен ред.
134
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по стрелба с лък, компаунд и
арбалет Банкя 78“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете
на сдру жението на 5.03.2013 г. в 18 ч. в гр.
Банк я, област София-град, район „Банк я“, ул.
Царибродска 5, в сградата на 78 СОУ „Христо
Сми рненск и“ – за ла по ст релба с л ък, п ри
следния дневен ред: 1. финансов отчет и отчет
за дейността през 2012 г.; 2. промени в устава;
3. промяна на печата на клуба; 4. други.
60
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по ски Банско“, Банско, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.02.2013 г. в 17,30 ч. в сградата
на читалище „Н. Вапцаров“ (тържествена зала),
гр. Банско, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за 2012 г.; 2. отчет на КС за 2012 г.; 3.
освобождаване от отговорност на председателя и
членовете на УС и председателя и членовете на
КС; 4. приемане на нови членове; 5. промени в
устава и определяне размера на членския внос; 6.
избор на нов УС и председател; 7. избор на нов
контролен съвет и председател; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11655
83. – Управителният съвет на Сдружение за
българо-гръцко приятелство „Пиргос“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.02.2013 г. в 10 ч. в залата на Народно читалище „Фар“ в Бургас, ул. Странджа,
бл. 20, при следния дневен ред: 1. промяна на
осъществяваната от сдружението дейност: от
дейност в частна полза в дейност в обществена полза, и определяне на сдружението като
организация за общественополезна дейност и
средствата за постигане на целите на сдружението; 2. промяна на адреса на управление на
сдружението; 3. промяна в броя на членовете
на управителния съвет, освобождаване и избиране на нови членове на управителния съвет;
4. приемане на нов устав на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11625
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Трафопост Каптаж 1“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 9.03.2013 г.
в 10 ч. във вилна зона „Каптажа“, местността
Каптажа, в землището на с. Изворище, област
Бургас, в недвижимия имот, собственост на
ж иву щи я във вилната зона Николай Колев
Димитров, представл яващ имот У ПИ II-186
по плана на землището, при следния дневен
ред: 1. приемане за обсъждане и разглеждане
на подадени до сдружението молби за нови
ч ленове на сд ру жениет о (п ри ложен списък
на желаещите да участват в сдружението); 2.
приемане за обсъждане и разглеждане на нов
устав на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
59
1. – Управителният съвет на Черноморската
регионална лозаро-винарска камара, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
свик ва общо събрание на Меж д у п рофесио налната организация на 21.03.2013 г. в 11 ч. в
зала „Палас Прес“ на Двореца на културата и
спорта, Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС за 2012 г.; отчет за приходите и разходите, приемане бюджет за 2013 г.;
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определяне размера на членския внос; 2. отчет
на контролния съвет; 3. промени в устава; 4.
избор на членове и председател на регионалната
дегустационна комисия; 5. други. Регистрацията
ще се извършва на 21.03.2013 г. от 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите са на разположение в офиса на
адрес: Варна, бул. Княз Борис І № 115.
143
1. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Кунчеви“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на своите постоянни членове на 25.03.2013 г. в
10 ч. на ул. Карамфил 34А при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на автоклуб „Кунчеви“
за 2012 г.; 2. възлагане на управителния съвет
отговорност за осъществяване на дейността на
клуба и постигане на определени цели за 2013 г.;
3. приемане предложения за нови постоянни
членове. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на постоянните членове на
адрес: Варна, ул. Карамфил 34А, от 9 до 17 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
95
1. – Управителният съвет на Българската
федерация по йога на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 25, ал. 1 от устава на БФЙ свиква общо
събрание на 3.03.2013 г. в 11 ч. във Велико
Търново, ул. Славянска 2, в зала на хотел „Арена“, при следния дневен ред: 1. утвърждаване
на новоприети членове в БФЙ; 2. отчет за
дейността на управителния съвет за 2012 г.; 3.
отчет на контролния съвет за 2012 г.; 4. приемане на годишен счетоводен отчет за 2012 г.;
5. приемане програма за дейността на БФЙ за
2013 г.; 6. приемане бюджет на БФЙ за 2013 г.;
7. утвърждаване на спортен календар за 2013 г.;
8. промени в устава на БФЙ; 9. приемане на
правилници (1. Правилник за картотекиране на
състезатели и за статута на лицата, участващи
в т ренировъчната и спортно-състезателната
дейност на Българската федерация по йога; 2.
Съдийски правилник; 3. Правилник на арбитражната комисия; 4. Правилник за прехвърляне и
трансфер на състезателни права на състезатели
по йога); 10. разни. Поканват се представителите
на клубовете – членове на БФЙ, или упълномощени от тях лица (с пълномощно, заверено
с подпис на председателя и печат на клуба) да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по точките
на дневния ред ще са на разположение след
3.02.2013 г. във Велико Търново, ул. Славянска 2.
11748
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб по колоездене
„Стрела“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 10 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 18.02.2013 г. в 17 ч.
във Видин, ул. Княз Борис І № 16, при следния
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дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
с нестопанска цел Спортен клуб по колоездене
„Стрела“ за 2012 г.; 2. избор на председател и
управителен съвет; 3. разни. Поканват се да
присъстват всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 11 от устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
109
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъдин Експрес – 95“, Видин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 6.03.2013 г. в 14 ч. във Видин в сградата на
Автогара „Алексиев“ при следния дневен ред:
1. отчет за дейност та на сдружението досега; 2. вземане решение за пререгистрация на
сдружението по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел; 3. определяне дейността на
сдружението; 4. приемане нов устав на сдружението; 5. определяне на целите и задачите на
сдружението; 6. освобождаване на председателя
на сдружението и избор на нов председател; 7.
освобождаване на членовете на управителния
съвет и избор на нов УС; 8. приемане на насоки за развитие на сдружението през 2013 г.;
9. освобождаване на членове на сдружението
и приемане на нови членове. Материалите за
заседанието са на разположение в седалището
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
11773
9. – Управителният съвет на Спортния клуб
по вдигане на тежести „Михаил Петров“ – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.03.2013 г. в 18 ч. в спортна зала по
вдигане на тежести на ст. „Хр. Ботев“ в Габрово
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността на клуба за
2012 г.; 2. избор на ръководни органи; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на клуба да
присъстват на събранието.
11775
1. – Управителният съвет на Дружество за
разпространение на знания, Димитровград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 8 от устава на дружеството свиква общо събрание на
сдружението на 21.02.2013 г. в 16,30 ч. в офиса
на дружеството – Димитровград, бул. Георги
Сава Раковски 13, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ДРЗ – Димитровград,
за 2012 г.; 2. промяна в управителния съвет на
ДРЗ; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
132
17. – Управителният съвет на СНЦ „Здравна
грижа за всеки“, Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.02.2013 г.
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в 18 ч. в Добрич, пл. Стария орех 1, клуб на
„Общински клуб К 7 – Добрич“, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
сдружението; 2. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет; 3. вземане на решение
за участие в друга организация; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
17
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“, Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, 3 и 4
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 6.03.2013 г. в
18 ч. на адрес: Добрич, ул. Велико Търново 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. приемане на нови членове
на сдружението; 3. разглеждане на предложение
на председателя на УН за внасяне на промяна
в реда и начина на свикване на общото събрание; 4. приемане на нов устав в съответствие
с взетите на общото събрание решения; 5. организационни въпроси. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на сдружението
на адреса му на управление най-късно до датата
на обнародване на поканата за свикване на общо
събрание. При поискване те се предоставят на
всеки член безплатно. Поканват се да участват
всички членове на сдружението лично или чрез
представител с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ управителният съвет насрочва ново
заседание един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
11750
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Подбалканска енергийна
агенция“, Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, ал. 2 от устава на сдружението свиква общо събрание на 27.02.2013 г. в 11,30 ч. в
Карлово, ул. Петко Събев 1, в сградата на Общинска администрация – Карлово, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от отговорност на
управителния съвет на сдружението; 2. избор
на нов управителен съвет на сдружението; 3.
разглеждане на молби за напускане и приемане на членове на сдружението; 4. приемане на
решение за ликвидация на сдружението, избор
и назначаване на ликвидатор; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11746
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Културно-просветно дружество на каракачаните – Мъглиж“, гр. Мъглиж,
о блас т С т ара За г ора , на о снова н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава на сдружението свиква годишно общо събрание на сдружението на
1.03.2013 г. в 17,30 ч. в ресторант „Септември“ в
гр. Мъглиж при следния дневен ред: 1. отчетен

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

доклад за дейността на сдружението за периода
01.2012 – 12.2012 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната комисия за периода 01.2012 – 12.2012 г.; 3.
освобождаване на председателя от отговорност;
4. избор на нов управителен съвет, избор на нова
ревизионна комисия и делегати за отчетно-изборната конференция на ФКПДК в България; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63
1. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по водни спортове Месембрия“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 25.02.2013 г. в 15 ч. в Несебър,
ул. Иван Вазов 14, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2012 г.; 2.
приемане на финансов отчет на СКВС Месембрия; 3. приемане на нови членове и изключване
на стари; 4. разпускане на управителния съвет;
5. избор на нов управителен съвет; 6. избор на
председател, заместник-председател и секретар
на управителния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе на същото място в 16 ч. независимо от
броя на членовете.
11587
19. – Управителният съвет на сдружение „Областен пчеларски съюз“ – Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 23.02.2013 г. в 10 ч. на адрес Плевен,
пл. Възраждане 1, зала „Плевен“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
приемане бюджета на организацията за 2013 г.; 4.
приемане на програма и насоки за 2013 г.; 5. избор
на управителен и контролен съвет на Областния
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пчеларски съюз за мандата 2013 – 2015 г.; 6. избор
на експерт-счетоводител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11584
1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските парашутисти“ (СБП), Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.02.2013 г. в 17 ч. в зала 2 на Дом на
техниката в Пловдив, ул. Гладстон 1, при следния дневен ред: 1. приемане годишните отчети
за дейността на сдружението и КС; 2. приемане
на основните насоки, програмата за действие и
бюджета на сдружението за 2013 г.; 3. утвърждаване приема на членове на сдружението от УС
и графика за извършване на цялостни проверки
на УС от КС; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе колкото
и членове да се явят.
11776
1. – Управителният съвет на АКСЛ „Атила“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 14.03.2013 г.
в 17 ч. на адрес Пловдив, бул. Васил Априлов 4,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на клуба за 2012 г.; 2. финансов отчет на клуба
за 2012 г.; 3. промяна на устава на АКСЛ „Атила“
и административния адрес на клуба; 4. избор на
делегати за общото събрание на БФСЛ; 5. избор на нов УС на АКСЛ „Атила“; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
72
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