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специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“ на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството
на вътрешните работи, държавните
органи и организации
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Министерство на здравеопазването
Министерство
на околната среда и водите
 Наредба за изменение на Наредба № 5
от 2008 г. за управление качеството
на водите за къпане
81

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 1
На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 28,
ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Утвърждавам нови граници на:
1. Община Чирпан, област Стара Загора,
включваща населените места: гр. Чирпан,
с. Винарово, с. Воловарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златна
ливада, с. Изворово, с. Малко Търново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода,
с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян Заимово, с. Целина, с. Ценово и с. Яздач.
2. Община Стара Загора, област Стара Загора, включваща населените места: гр. Стара
Загора, с. Арнаутито, с. Бенковски, с. Богомилово, с. Борилово, с. Борово, с. Братя Кунчеви,
с. Бъдеще, с. Воденичарово, с. Горно Ботево,
с. Дълбоки, с. Еленино, с. Елхово, с. Загоре,
с. Змейово, с. Казанка, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Кирилово, с. Козаревец, с. Колена, с. Ловец, с. Лозен, с. Люляк, с. Лясково,
с. Маджерито, с. Малка Верея, с. Малко Кадиево, с. Михайлово, с. Могила, с. Ново село,
с. Оряховица, с. Остра могила, с. Памукчии,
с. Петрово, с. Плоска могила, с. Подслон,
с. Преславен, с. Пряпорец, с. Пшеничево,
с. Пъстрово, с. Ракитница, с. Руманя, с. Самуилово, с. Сладък кладенец, с. Старозагорски
бани, с. Стрелец, с. Сулица, с. Хан Аспарухово,
с. Християново, с. Хрищени и с. Яворово.
Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Стара Загора,
на кмета на община Чирпан и на кмета на
община Стара Загора.
Издаден в София на 10 януари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Светла Цветанова Стефанова – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Куба,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Ямайка със седалище
в Хавана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 януари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за одобряване финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни мерки
за 2013 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство,
на обща стойност 10 000 000 лв. съгласно
приложението.
(2) Средствата за изпълнение на проектите
по ал. 1 са за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на съответните разпоредители с
бюд же т н и к ред и т и да извърш ва т ек у що
компенсирани промени между централния
бюджет и бюджетите на Министерския съвет
и на Министерството на вътрешните работи за
2013 г. на базата на действително извършените
разходи до размера по чл. 1, ал. 1.
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С Т Р. 3

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, на министъра
на вътрешните работи и на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на
Република България към Шенгенското пространство
Дейност

Отговорно
ведомство

Стойност
(в лв.)
с ДДС

1. Следгаранционна поддръжка на хеликоптери AW-109E и AW-139

МВР

1 068 000

2. Следгаранционна поддръжка на Интегрирана система „Синя граница“

МВР

2 420 800

3. Следгаранционна поддръжка на радиационни портални монитори

МВР

150 000

4. Докуване на гранично-полицейски кораби

МВР

250 000

5. Доставка на мобилни периметрови системи за наблюдение

МВР

125 000

6. Довършване на дейностите по повишаване нивото на сигурност в
резервния компютърно-комуникационен център и надеждността на
информационните технологии на средата, в която функционират и се
експлоатират НШИС, и в автоматизираната информационна система
„Граничен контрол“

МВР

1 411 680

7. Доставка на резервни части, инструменти и наземно оборудване за
хеликоптери AW-109E и AW-139

МВР

630 000

8. Довършване на дейностите по осигуряване на допълнителен хардуер
и софтуер за главния компютърно-комуникационен център и резервния
компютърно-комуникационен център с цел резервиране на НШИС и
изграждане на среда за обучение с тестови версии на НШИС и АИС – ГК

МВР

929 910

9. Довършване на дейностите по осигуряване обработката на потоци от
данни и документи, свързани с обекти на ШИС, съгласно Шенгенското
споразумение

МВР

531 900

10. Довършване изграждането на тристранен контактен център меж- Областният упду Република България, Република Гърция и Република Турция на равител на обГКПП – Капитан Андреево. Доставка на обзавеждане
ласт Хасково

500 000

11. Ремонт и обзавеждане на етаж от сграда в с. Граматиково, община
Малко Търново

142 000

МВР

12. Изграждане на нова ограда на зоната за граничен контрол и укрепване Областният упската на трасе „излизащи“ МПС на ГКПП – Малко Търново
равител на област Бургас

538 620

13. Изграждане на хале за щателна митническа проверка на леки авто- Областният упмобили на ГКПП – Малко Търново
равител на област Бургас

84 240

14. Ремонт на стационарни системи за контрол „АТИКА“

МВР

182 900

15. Изготвяне на доклад за съответствие на работни проекти за обекти
при изпълнението на сключен договор за изпълнение на проект по Годишната индикативна програма (ГИП) 2007 на Инструмента Шенген,
Цел 1, Мярка 3, Дейност 1 „Интегрирана система на българо-турската
граница“, както и упражняване на независим строителен надзор и инвеститорски контрол в хода на изпълнение на СМР

МВР

30 000
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БРОЙ 5
Отговорно
ведомство

Дейност

Стойност
(в лв.)
с ДДС

16. Заплащане на обезщетение за учредяване на сервитут върху имоти, земеделски земи и цени за учредяване право на строеж и сервитут
върху поземлени имоти в горски територии при изпълнение на проект
„Интегрирана система за контрол и наблюдение по българо-турската
граница и на координационен център“ по ГИП 2007 на Инструмента
Шенген, Цел 1, Мярка 3, Дейност 1

МВР

31 800

17. Доставка на офис обзавеждане, техническо оборудване и материали
за изграждане на структурна кабелна система за временната база на
СОВН – ГДГП, във военно формирование База Безмер

МВР

3 300

18. Доставка на гуми за патрулни автомобили на ГДГП

МВР

300 000

19. Доставка на техническо и комуникационно оборудване за ГКПП –
Дунав мост 2

МВР

302 500

20. Изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционен технически Областният уппроект на ГКПП – Дунав мост
равител на област Русе

180 000

21. Извършване на планови инспекции на хеликоптери

МВР

150 000

22. Ремонт на термовизионна камера

МВР

25 000

23. Авариен ремонт на сграден фонд и отоплителни инсталации в
ГПУ – Болярово, ГПУ – Елхово, и ГПУ – Малко Търново

МВР

12 350

Обща стойност на дейностите през 2013 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71
и 77 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложението към
чл. 1, ал. 1 раздел V „Сектор „Енергетика“ се
изменя така:
„V. Сектор „Енергетика“
1. Стратегически дейности:
1.1. Управление на отрасъл енергетика;
1.2. Производство на електрическа енергия,
добив на въглища и експлоатация на хидротехнически съоръжения;
1.3. Дейности по съхранение и транспорт
на свежо ядрено гориво и на отработено
ядрено гориво, управление на радиоактивни
отпадъци и извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения;
1.4. Пренос на електрическа енергия;
1.5. Пренос и съхранение на природен газ;
1.6. Производство на горива.
2. Стратегически обекти:
2.1. „АЕЦ Козлодуй“;
2.2. Площадка „АЕЦ Белене“;

10 000 000

2.3. Обектите на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“: „Радиоактивни
отпадъци – Козлодуй“, „Извеждане от експлоатация – Козлодуй“, „Постоянно хранилище за
радиоактивни отпадъци – Нови хан“, „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“
в община Козлодуй;
2.4. Комплекс „Марица изток“ в състав:
„Мини Марица изток“ с клонове: рудник
„Троян ово-1“, с. Трояново, рудник „Трояновосевер“, с. Ковачево, и рудник „Трояново-3“,
с. Медникарово; Система за отвеждане на
водите на р. Овчарица извън целика на рудник „Трояново-север“ – леви и десни притоци;
„ТЕЦ Марица изток 2“; „ТЕЦ Контур Глобал
Марица изток 3“; „ТЕЦ ЕЙ И ЕС – Гълъбово“; „Брикел“;
2.5. „ТЕЦ Варна“;
2.6. „ТЕЦ Бобов дол“;
2.7. Обекти на „Топлофикация София“ –
ЕАД: „ТЕЦ София“ и „ТЕЦ София изток“;
2.8. Каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“, каскада „Доспат – Въча“, каскада „Баташк и водноси лов път“, каска да „Долна
Арда“, с прилежащите им енергийни обекти
и хидротехнически съоръжения;
2.9. Централно диспечерско управление и
териториалните диспечерски управления на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
2.10. Електрически подстанции: 400 kV
„Добруджа“, 400 kV „София запад“, 750 kV
„Варна“, 400 kV „Червена могила“ и 400 kV
„Благоевград“;
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2.11. От к ри та разп редели телна у редба
400 kV „Марица изток 3“;
2.12. Електропроводи: 400 kV „Алабак“ и
400 kV „Крива река“;
2.13. Кабелни линии на територията на
гр. София: 110 kV „Левски“, 110 kV „Дондуков“
и 110 kV „Руски“;
2.14. Преносни газопроводи, нефтопроводи
и нефтопродуктопроводи;
2.15. Централно управление на „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
2.16. Подземно газово хранилище „Чирен“,
сондажи и компресорна станция;
2.17. Промишлено-експлоатационни блокове и технологични съоръжения на компресорни
станции: „Кардам 1 и 2“, „Вълчи дол“, „Провадия“, „Ихтиман“, „Петрич“, „Странджа“,
„Лозенец“ и „Полски Сеновец“;
2.18. Газоразпределителни станции, захранващи топлоелектрически и отоплителни централи, нефтохимически и петролни
производства, разположени по преносните
газопроводи в страната: „ГРС Девня“, „ГРС
ТЕЦ Варна“, „ГРС Шумен“, „АГРС Русе изток“, „ГРС Плевен“, „ГРС София 1“, „ГРС
София 2“, „ГРС София 3“, „ГРС София 4“,
„ГРС Перник“, „АГРС Топлофикация Враца“,
„ГРС Бургас“, „ГРС Димитровград“ и „АГРС
ТЕЦ Север Пловдив“;
2.19. „Централно управление на „ЛУКОЙЛ –
БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД;
2.20. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“;
2.21. Обекти 150Б, 150 и 145.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 334 на Министерския съвет от 2011 г. за
българските неделни училища в чужбина
(ДВ, бр. 99 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, т. 1 след думата „ученици“ се
добавя „в училището“.
§ 2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Организациите по чл. 1, ал. 3 представят в срок до един месец след завършване на
обучението информация за завършилите ученици в дипломатическото представителство на
Република България в съответната държава.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

1. В ал. 3 накрая се добавя „с обикновено
мнозинство от присъстващите на събранието, което се счита за редовно проведено, ако
на него присъстват повече от половината от
родителите/настойниците на обучаващите се
в училището деца“.
2. В ал. 5 думата „училището“ се заменя
с „организацията“.
3. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Годишните доклади с отчетите по
ал. 10 се изпращат в Министерството на
образованието, младежта и науката с копие
до дипломатическото представителство на
Република България в съответната държава.“
§ 4. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и копие от
Устава на организацията“.
2. В т. 3 след думата „дейност“ предлогът
„с“ се заменя с „и“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. протокол за проведеното заседание по
чл. 5, ал. 3, подписан от всички присъствали на събранието и подпечатан с печата на
организацията.“
Преходна разпоредба
§ 5. (1) Дипломатическите представителства на Република България в държави извън
Европейския съюз и Славянобългарският
манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ – Атон,
Гърция, към които има организирано обучение
по български език и литература, по история и
по география на България към 1 март 2012 г.,
могат да получават финансиране при условията и по реда на Постановление № 334 на
Министерския съвет от 2011 г. за българските
неделни училища в чужбина (ДВ, бр. 99 от
2011 г.).
(2) Дипломатическите представителства на
Република България в държави – членки на
Европейския съюз, към които има организирано обучение по български език и литература,
по история и по география на България към
1 март 2012 г., могат да получават финансиране
за учебната 2013/2014 г. при условията и по
реда на постановлението по ал. 1.
(3) За обучението в организациите по ал. 1
и 2 не се прилагат правилата на чл. 4, ал. 1
и 2 от постановлението по ал. 1, като удостоверенията се подписват от посланика или
представителя на дипломатическата мисия,
съответно от упълномощен представител на
Славянобългарския манастир.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона
за здравното осигуряване за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема обемите и цените
на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване за 2013 г.
съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

§ 2. Отменя се Постановление № 304 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане
на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за
здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 101 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2011 г.).
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55д, ал. 9 от Закона за здравното
осигуряване.

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1 към
член единствен

Обеми и цени на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП), включени в приложение № 1 към Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г.,
бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г. и бр. 99 и 100 от 2012 г.), наричана
по-нататък „Наредба № 40 от 2004 г.“
Код

Номенклатура

Обеми

Цени (в лв.)

1

2

3

4

I

Капитационно плащане

6 218 333

1

Лица от 0 до 18 години

1 234 049

2

Лица от 18 до 65 години

3 608 582

1,05

3

Лица над 65 години

1 375 702

1,40

4

Заплащане за осигуряване на постоянен денонощен достъп до

6 218 333

0,11

1,30

медицинска помощ на ЗЗОЛ, включително от дежурни кабинети
съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
ІІ

Дейност по програма „Детско здравеопазване“

1

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 години

2
3
4

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години

5

Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до

3 136 262
610 033

9,00

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години

219 180

8,00

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години

580 626

8,00

612 810

8,00

1 113 613

4,50

18 години
III

Имунизации за рак на маточната шийка по национална програма

10 000

4,00

IV

Дейност по програма „Майчино здравеопазване“

10 126

7,00

V

Дейност по диспансерно наблюдение

3 374 481

9,00

VI

Профилактични прегледи на лица над 18 години

2 348 823

9,00

VII

Имунизации на лица над 18 години

258 347

4,50

VIII Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от други здравни райони
IX

Неблагоприятни условия

29 316

5,50
6 000 000 лв.
(годишна
стойност)

БРОЙ 5
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ВЕСТНИК
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Приложение № 2
към член единствен
Обеми и цени на дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП), включени в приложение № 2 към Наредба № 40 от 2004 г.
Код

Номенклатура

Обеми

Цени (в лв.)

І

Първични прегледи

6 650 065

17,00

1

Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи 5 788 333
на диспансерно наблюдение

17,00

2

Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или
с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от
ОПЛ по повод остри състояния

674 047

17,00

3

Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

187 685

17,00

4

Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

49 726

17,00

5

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на
ЗЗОЛ

76 908

17,00

ІІ

Вторични прегледи

1

Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи 2 336 271
на диспансерно наблюдение

9,00

2

Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или
с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от
ОПЛ по повод остри състояния

501 862

9,00

3

Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

170 445

9,00

ІІІ

Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с
придобита специалност по „Педиатрия“

34 132

9,00

ІV

Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

347 133

9,00

V

Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. от рискови групи

781

9,00

VІ

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с едно
или повече заболявания

941 034

9,00

VII

Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания

71 429

14,00

VІІI

Медицинска експертиза

777 967

5,00

IX

Високоспециализирани дейности

471 367

05_31

Локално обезболяване – проводна анестезия

06_11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

14_24

Лазертерапия при очни заболявания

21_22
21_29
21_31

Отстраняване на полипи от носната кухина

176

25,00

22_01

Пункция и аспирация на максиларен синус

2 019

12,20

28_0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

1 050

12,20

31_48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

33_29

Бронхопровокационен тест с метахолин

38_50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия
на варикозни възли

39_96

Венозна анестезия

719

18,60

40_11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

880

13,00

41_31

Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания

30

15,00

3 008 578

9

7,00

242

26,50

13 382

37,30

Вземане на биопсичен материал от нос

38

12,50

Назален провокационен тест с алергени

11

24,50

702

25,00

11

30,00

146

28,00

С Т Р.
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Код

ВЕСТНИК

Номенклатура

БРОЙ 5
Обеми

Цени (в лв.)

45_13

Диагностична горна ендоскопия

45_23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

45_24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

57_32

Уретроцистоскопия (диагностична)

2 906

18,80

57_33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

11

13,00

58_0

Уретротомия при стриктура

18

14,00

58_23

Вземане на биопсичен материал от уретра

60_11

Вземане на биопсичен материал от простата

64_11

Вземане на биопсичен материал от пенис

67_11

Колпоскопия с прицелна биопсия

67_32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната
шийка, с изключение на химична каутеризация

8 791

13,00

68_16

Аспирационна ендометриална биопсия

153

7,50

81_91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

23 099

16,30

1 104

38,10

82_04 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

10 201

20,00

899

20,00

2 243

20,00

33

13,00

511

13,00

10

13,00

3 197

13,00

83_13

Вагинотомия

9

8,00

85_0

Инцизия на гръдна жлеза

756

15,00

85_11

Вземане на биопсичен материал от гърда

935

13,00

86_3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

12 105

13,00

88_71

Трансфонтанелна ехография

2 293

16,30

88_72

Ехокардиография

198 161

21,30

10

27,00

45 000

12,49

1 237

16,50

88_721 Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
88_73

Ехография на млечна жлеза

88_75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

88_77

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;
доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

36 844

16,50

88_79

Ехографско изследване на стави при деца

11 692

16,50

88_98

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни
с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

10

19,00

89_01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радио
нуклидно маркирани тромбоцити

11

25,00

89_04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика
на еритроцити

11

25,00

89_06

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от
морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при
болен с левкемия

28

25,00

89_07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна
интервенция с анестезия

5 143

12,50

89_08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза
и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

33

25,00

89_12

Назален провокационен тест с медиатори

11

27,00

89_14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

47 235

15,00

89_41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

12 550

18,80

89_50

ЕКГ Холтермониториране

11 952

16,30

89_61

Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране)

1 690

16,00

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Номенклатура

90_49

Индуциране на храчка и нейната обработка

93_08

Електромиография (ЕМГ)

93_13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

93_21
93_27

С Т Р. 9
Обеми
11

Цени (в лв.)
12,00

29 382

15,00

376

12,00

Екстензионна терапия (курс на лечение)

181

12,00

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП*

299

26,00

93_75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс
(комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*

1 255

26,00

95_12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

8 490

33,70

95_23

Евокирани потенциали

164

19,00

95_47

Фонетография

13

15,00

96_53

Назален лаваж и обработка

11

17,00

99_29

Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи
живота състояния

11

17,00

99_88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*

13 688

25,00

Z01_5 Кожно-алергично тестване
Z01_5 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
X

Физиотерапия и рехабилитация

1

Специализиран преглед

2

Група І процедури

3

Група ІІ процедури

4

Група ІІІ процедури

5

Заключителни прегледи по трите групи

2 011

7,50

268

9,00

4 283 631
204 012

5,00

1 938 837

1,80

73 554

1,80

2 067 228

1,80

204 012

9,00

Приложение № 3
към член единствен
Обеми и цени на извънболничната медико-диагностична медицинска помощ (МДД), включена в
приложение № 2 към Наредба № 40 от 2004 г.
Код

Номенклатура

01

Клинична лаборатория

01_01

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или
повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

01_03

Скорост на утаяване на еритроцитите

01_04

Време на кървене

01_05

Пресяващи тестове: протромбиново време

01_06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново
време (APTT)

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

01_08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

01_09

Седимент на урина – ориентировъчно изследване

01_10

Окултни кръвоизливи

01_11

Глюкоза

01_12

Кръвно-захарен профил

01_13

Креатинин

01_14

Урея

01_15

Билирубин – общ

Обеми

Цени
(в лв.)

17 185 046
2 525 270

1,98

951 311

0,77

62 125

1,43

284 183

1,98

21 863

1,98

49 202

1,98

899 828

0,66

1 073 272

0,66

3 389

2,30

1 610 190

1,43

421 276

3,85

1 183 774

1,43

232 082

1,43

94 364

1,43

С Т Р.
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БРОЙ 5
Обеми

Цени
(в лв.)

01_16

Билирубин – директен

36 080

1,43

01_17

Общ белтък

63 226

1,43

01_18

Албумин

34 784

1,43

01_19

Холестерол

1 665 013

1,43

01_20

HDL-холестерол

1 102 318

1,43

01_21

Триглицериди

1 530 721

1,43

01_22

Гликиран хемоглобин

240 644

9,24

01_23

Пикочна киселина

203 100

1,43

01_24

AСАТ

441 942

1,43

01_25

АЛАТ

441 022

1,43

01_26

Креатинкиназа (КК)

01_27

ГГТ

01_28
01_29
01_30

Липаза

01_31

Натрий и калий

01_34

Калций

01_35
01_36
01_37
01_38

25 447

1,43

164 521

1,43

Алкална фосфатаза (АФ)

79 836

1,43

Алфа-амилаза

31 025

1,43

2 232

1,54

167 117

2,86

52 652

1,43

Фосфати

24 650

1,43

Желязо

146 581

1,43

ЖСК

52 777

2,10

CRP

100 789

3,74

01_40

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско
или автоматично апаратно изследване

255 676

1,98

01_41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

31 693

1,98

09_01

Криоглобулини

104

6,27

09_02

Общи имуноглобулини IgM

407

9,79

09_03

Общи имуноглобулини IgG

406

9,79

09_04

Общи имуноглобулини IgA

342

9,79

09_05

С3 компонент на комплемента

61

9,79

09_06

С4 компонент на комплемента

49

9,79

10_08

fT4

141 892

10,34

10_09

TSH

328 964

10,34

10_10

PSA

198 556

12,10

10_11

CA-15-3

3 792

12,10

10_12

СА-19-9

2 930

12,10

10_13

СА-125

6 619

12,10

10_14

Алфа-фетопротеин

1 374

12,10

10_15

Бета-хорионгонадотропин

1 328

12,10

10_16

Карбамазепин

234

12,00

10_17

Валпроева киселина

968

12,00

10_18

Фенитоин

5

12,00

10_19

Дигоксин

10_20

Микроалбуминурия

10_21

Progesteron

10_22

LH

2

12,00

116 665

8,00

7 907

10,34

10 144

10,34

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Номенклатура

С Т Р. 1 1
Обеми

Цени
(в лв.)

10_23

FSH

12 110

10,34

10_24

Prolactin

20 244

10,34

10_25

Estradiol

9 296

10,34

10_26

Testosteron

11 213

10,34

10_27

Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO

10 000

10,34

10_34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

1 417

12,10

10_61

СЕА

2 039

12,10

2

Клинична микробиология

02_07

RPR (или Васерман)

47 006

3,56

02_09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бетастрептококови инфекции)

18 218

3,67

02_10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

15 464

3,67

02_11

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

858

3,56

02_12

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli,
Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

83 032

7,00

02_13

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae,
Enterococcus, Грам (–), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

115 158

5,50

02_14

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus
(Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и
др., Грам (–), Гъби (C. albicans) и др.

104 819

8,00

02_15

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus
(gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Анаероби, Corynebacterium

6 263

8,00

02_16

Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus
(S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae),
Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

82 478

8,00

02_17

Х р ач к а , a-(b)- St repto c o c cu s , St aphylo c o c cu s , Bra n ha mel la ,
Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Гъби (C. albicans
и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

11 617

8,00

02_19

Антибиограма с 6 антибиотични диска

110 556

4,50

02_20

Chlamydia (сух тест)

2 665

3,46

04

Медицинска паразитология

164 952

04_01

Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis

157 169

4,00

04_02

Серологично изследване за трихинелоза

138

10,00

04_03

Серологично изследване за токсоплазмоза

5 546

10,00

04_04

Серологично изследване за ехинококоза

2 099

10,00

05

Вирусология

82 578

05_01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

27 960

7,71

05_02

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни
(IgM, IgG)

95

8,16

05_03

Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

7

8,16

05_04

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

665

7,71

05_05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

48 932

7,71

05_06

Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус

4 919

8,16

05_07

Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на
хепатитен В вирус

296

10,88

06

Рентгенология

06_01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

598 135

1 624 373
23 672

1,35

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Номенклатура

06_02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

06_03

Рентгенография на лицеви кости

06_04

Рентгенография на околоносни синуси

06_05

Специални центражи на черепа

06_06

Рентгенография на стернум

06_07

Рентгенография на ребра

06_08

Рентгеноскопия на бял дроб

06_09

Рентгенография на крайници

06_10

Рентгенография на длан и пръсти

06_11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

06_12

Рентгенография на сакроилиачна става

06_13

Рентгенография на тазобедрена става

06_14

Рентгенография на бедрена кост

06_15

Рентгенография на колянна става

06_16
06_17

БРОЙ 5
Обеми

Цени
(в лв.)
670

6,86

2 576

6,86

49 291

6,86

2 561

6,86

814

6,86

12 331

6,86

5 082

6,86

2 898

6,86

36 343

6,86

505

6,86

2 106

6,86

43 838

6,86

5 736

6,86

112 358

6,86

Рентгенография на подбедрица

14 597

6,86

Рентгенография на глезенна става

39 589

6,86

06_18

Рентгенография на стъпало и пръсти

46 012

6,86

06_19

Рентгенография на клавикула

1 522

6,86

06_20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

664

6,86

06_21

Рентгенография на скапула

06_22

Рентгенография на раменна става

06_23

Рентгенография на хумерус

06_24

Рентгенография на лакетна става

06_25

Рентгенография на антебрахиум

8 645

6,86

06_26

Рентгенография на гривнена става

06_28

Рентгенография на череп

06_29
06_30
06_31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

06_32
06_33
06_34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

06_35

Томография на гръден кош и бял дроб

06_37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

06_38

Рентгеново изследване на тънки черва

06_39

Иригография

10_01

Компютърна аксиална или спирална томография

55 867

69,79

10_02

Ядрено-магнитен резонанс

35 185

204,46

10_03

Мамография на двете млечни жлези

10_04

Ехография на млечна жлеза

10_58

Хистеросалпингография

10_59

Интравенозна холангиография

10_60

Венозна урография

10_62

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

409

6,86

36 107

6,86

3 476

6,86

12 690

6,86

32 624

6,86

4 982

12,49

Рентгенография на гръбначни прешлени

180 718

12,49

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

413 792

12,49

2 735

12,49

Обзорна рентгенография на корем

20 380

12,49

Рентгенография на таз

45 378

12,49

128 232

12,49

134

19,59

18 780

19,59

733

19,59

8 052

19,59

173 046

16,65

45 000

12,49

115

19,59

5

19,59

1 679

19,59

37 442

12,49

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Номенклатура

С Т Р. 1 3
Обеми

Цени
(в лв.)

07

Обща и клинична патология

07_01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

233 169

07_02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

07_03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

07_04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от
пикочен мехур

5

8,90

07_05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна
фистула

2

8,90

07_06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

2

8,90

07_07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

46

8,90

07_08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от
уретери

30

8,90

07_09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи

226 090

8,90

07_10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна
кухина

11

8,90

07_11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни
лезии

1

8,90

07_12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

85

8,90

07_13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от
пиелон

5

8,90

10_38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

150

16,96

10_39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

696

16,96

10_40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

491

16,96

10_41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

8

16,96

10_42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

10_43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

10_44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс
и трахея

10_45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

10_46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации
в коремната кухина

10_47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

10_48

42

8,90

13

8,90

384

8,90

2

16,96

611

16,96

5

16,96

5

16,96

97

16,96

1 619

16,96

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

109

16,96

10_49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

2 052

16,96

10_50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

10_51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

10_52

4

16,96

562

16,96

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система

4

16,96

10_53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

7

16,96

10_54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

5

16,96

10_55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

8

16,96

10_56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

13

16,96

10_57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

5

16,96

09

Имунология

09_01

Определяне на криоглобулини

3 038
38

6,27

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Номенклатура
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Обеми

Цени
(в лв.)

09_02

Определяне на общи имуноглобулини IgM

332

9,79

09_03

Определяне на общи имуноглобулини IgG

376

9,79

09_04

Определяне на общи имуноглобулини IgА

340

9,79

09_05

Определяне на С3 компонент на комплемента

220

9,79

09_06

Определяне на С4 компонент на комплемента

182

9,79

10_05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел

19

123,20

10_06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили
и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

5

32,82

10_07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

5

47,94

10_08

fT4

395

10,34

10_09

TSH

664

10,34

10_29

Определяне на общи IgE

92

41,89

10_30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

370

41,89

12

Имунохематология

10_35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моно
специфични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и
анти-комплементарен (С’) тест-реагент

12

11,76

10_36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата
чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

131

23,41

10_37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела
от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез
аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

569

16,35

12_01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген
от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти антиА, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

32 282

7,06

12_02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

4 288

4,14

46 799

12_03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

548

31,58

12_04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху
еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с
поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в
серума – чрез аглутинационен или ензимен метод

523

21,06

12_05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или
ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест
с поливалентен антиглобулинов серум

8 392

31,58

12_06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

54

29,23

Приложение № 4
към член единствен
Обеми и цени на клиничните пътеки (КП) в болничната медицинска помощ, включени в приложение
№ 5 към Наредба № 40 от 2004 г.
Код
КП

Наименование на КП

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

4

Субарахноиден кръвоизлив

5

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен–Баре)
с имуноглобулин

Обеми

Цена на КП
(в лв.)

44 451

618

152

2 800

3 287

774

328

1 000

46

3 000

БРОЙ 5
Код
КП

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на КП

С Т Р. 1 5
Обеми

Цена на КП
(в лв.)

6

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен–Баре) с
имуноглобулин на апаратна вентилация

8

10 000

7

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и
плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми +
Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви
болкови синдроми

60 049

461

8

Диабетна полиневропатия

23 823

180

9

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и
паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над
18 години

756

1 755

10

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и
паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под
18 години

619

1 755

12

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с
начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС

531

578

13

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при
възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

2 002

450

14

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при
възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС), с
продължителна апаратна вентилация

1

2 500

15

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

280

480

16

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация

3

2 200

17

Мултиплена склероза

1 988

533

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

6 383

300

19

Епилептичен статус

637

500

21

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

264

500

22

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

18

657

23

Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

18

5 000

24

Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

25

Паркинсонова болест

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

28

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестинален тракт

29

Болест на Крон и улцерозен колит

30

Заболявания на тънкото и дебелото черво

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

12 566

579

32

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

3 451

1 500

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

24 388

920

34

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

8 361

1 000

35

Хронични вирусни хепатити

2 836

604

36

Хронични чернодробни заболявания

4 526

630

37

Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст

4

400

38

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

18 624

750

14

7 000

933

231

24 028

600

4 994

120

14 515

850

1 933

1 100

12 328

604

С Т Р.
Код
КП

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на КП

БРОЙ 5
Обеми

Цена на КП
(в лв.)

39

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

65

1 320

40.1

Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

2 546

400

40.2

Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер
дефибрилатор

337

1 100

41

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

381

3 318

42

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

16

3 318

43

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

19

3 600

44

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

22

370

45

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

5 938

3 318

47.1

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт
без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално
лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой
до 1 ден

2 166

200

47.2

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без
ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен
престой 3 дни

18 401

200

48

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

12 551

900

49

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

9 537

3 430

50

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент
с фибринолитик

321

2 750

51

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с
интервенционално лечение

5 344

4 540

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас
без механична вентилация

80 539

420

53

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас
с механична вентилация

805

1 300

54

Инфекциозен ендокардит

55

Заболявания на миокарда и перикарда

56

Ритъмни и проводни нарушения

57

Артериална хипертония при деца

58

Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при
възраст до 18 години

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

62

169

4 950

1 800

462

22 413

345

216

579

55

578

3 216

700

121

2 481

30 730

420

Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при
системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години

773

876

63

Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при
системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години

180

876

64

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица
над 18 години

5 498

876

БРОЙ 5
Код
КП

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на КП

65

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица
под 18 години

66

С Т Р. 1 7
Обеми

Цена на КП
(в лв.)

189

876

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

1 272

883

67

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

35

883

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

5 169

330

69

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

86

330

70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания
на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

2 778

800

71

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

39

5 000

72

Трансуретрална простатектомия

2 317

1 000

73

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия
на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи

1 295

1 200

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

9 162

130

75

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

9 071

380

76

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение

11 073

774

77

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата
система

350

2 500

78

Оперативни процедури върху мъжка полова система

10 296

500

79

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и
сложност

456

2 600

80

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем
и сложност

840

1 160

81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

110

612

82

Реконструктивни операции в урологията

559

1 000

83

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

84

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

85

12 708

450

143

1 000

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям
обем и сложност

2 290

2 300

86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1 061

942

87

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

148

3 200

88

Радикална простатектомия

427

2 500

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките
полови органи

1 731

440

90

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

12 693

380

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

36 962

410

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

7 351

426

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

3 130

553

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната
система при лица над 18 години

1 321

333

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на
дихателната система при лица под 18 години

10 820

329

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
при лица над 18 години

7 640

663

97

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
при лица под 18 години

86

900

С Т Р.
Код
КП

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на КП

БРОЙ 5
Обеми

Цена на КП
(в лв.)

98.1

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

3 154

210

98.2

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

1 052

400

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на
дихателната система при лица над 18 години

14 409

528

100

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на
дихателната система при лица под 18 години

84

800

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на
дихателната система с механична вентилация

631

1 540

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст

52 693

545

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

19 582

431

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

29 911

497

105

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

950

506

106

Заболявания на щитовидната жлеза

107

Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика

108
109

4 921

341

745

220

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

2 480

460

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

634

529

110

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

287

392

111

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

55

392

112

Метаболитни нарушения при лица над 18 години

2 865

415

113

Метаболитни нарушения при лица под 18 години

1 508

471

114

Глухота – диагностика и консервативно лечение

2 309

300

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието
от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден

238

150

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието
от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

18 491

340

117

Глухота – кохлеарна имплантация

33

1 100

118

Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева
мембрана

8 211

535

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха

440

535

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

5 308

319

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

2 316

546

122

Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и
шийни метастази

988

2 239

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия

6 092

380

125

Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини

794

1 644

126

Речева рехабилитация след ларингектомия

110

285

127

Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

350

550

128

Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода

124

615

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

131

Оперативно отстраняване на катаракта

133

Хирургично лечение на глаукома

134
135

1 827

2 134

660

2 284

29 768

360

1 489

390

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден
обем и сложност

11 367

150

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем
и сложност

7 047

300

БРОЙ 5
Код
КП

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на КП

136

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

137

Кератопластика

138

С Т Р. 1 9
Обеми

Цена на КП
(в лв.)

1 323

410

160

1 000

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и
неперфоративни травми

14 140

273

139

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания
на окото и придатъците му

5 741

249

140

Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми

2 026

700

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на
плода и начина на родоразрешение

54 836

500

142.1

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително

6 410

146

142.2

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително

4 273

230

143

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г. с.

145
146

4 228

800

31 847

390

Нерадикално отстраняване на матката

5 682

1 024

Радикално отстраняване на женски полови органи

1 384

1 055

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на
болестни изменения на женските полови органи

6 604

711

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални
(поне 2) аборти и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация,
ампутация или трахелектомия)

388

128

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

25 504

277

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане
на урината при жената

1 254

806

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцио
зен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

7 843

408

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

148

605

153.1

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или
съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова
екзантерация

912

1 700

153.2

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или
съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова
екзантерация. Високотехнологична асистирана с робот гинекологична
хирургия

95

8 000

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели
до шок

102

1 109

155

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до
шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

15

6 800

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям
и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2 255

2 500

157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям
и много голям обем и сложност при лица под 18 години

95

2 363

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност при лица над 18 години

407

1 521

159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност при лица под 18 години

49

1 521
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160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и
сложност при лица над 18 години

7 263

2 053

161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и
сложност при лица под 18 години

178

2 053

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност при лица над 18 години

2 430

939

163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност при лица под 18 години

85

939

164

Оперативни процедури върху апендикс

6 271

558

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

345

624

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

19 242

426

167

Оперативни процедури при хернии

17 728

574

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

2 670

601

169

Конвенционална холецистектомия

1 796

1 127

170

Лапароскопска холецистектомия

4 147

880

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 644

2 138

172

Оперативни процедури върху черен дроб

636

2 600

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

280

1 355

174

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и
много голям обем и сложност

383

4 000

175

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден
обем и сложност

569

1 720

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

196

1 000

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

31

1 500

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

5 541

920

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии
T1-4, N0-2, M0

3 857

1 100

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

5 419

200

181

Оперативно лечение при остър перитонит

4 608

2 000

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

199

1 375

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

13 172

714

184.1

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани

20 244

500

184.2 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките
и костните тъкани

285

1 500

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден

3 760

454

186

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след
доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания

67

554

187

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с
голям и много голям обем и сложност

1 006

900

188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със
среден обем и сложност

1 589

700

189

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

71

1 500

190

Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена
и клоновете им

2 893

3 500

191

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

2 900

1 919
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192

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

230

1 709

193

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни
със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации
и симпатектомии)

2 878

1 100

7 501

475

1

330

1 046

333

194

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

195

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати
при съдова недостатъчност

196

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є

197

Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за
поставяне на порт-а-кат за химиотерапия

811

182

198

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

548

3 000

199

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

352

1 330

200

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

2 146

3 350

201

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

1 076

2 132

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни
травми

10 979

384

203

Хирургично лечение при травма на главата

653

1 052

204

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

2 477

800

205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

5 082

1 819

206

Хиру ргично лечение при сърдечни заболявания в условията на
екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни
операции при лица над 18 години

2 218

10 100

207

Хиру ргично лечение при сърдечни заболявания в условията на
екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни
операции при лица под 18 години

111

10 100

208

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с
много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение

1 456

13 500

209

Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и
изискваща продължително лечение

481

14 500

210

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

282

3 450

211

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

52

4 500

212

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и
гръдна стена

1 763

2 500

213

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на
повече от един интраторакален орган, включително медиастинален
тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна
и друга локализация

255

3 000

214.1

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и
гръдна стена, без онкологични заболявания

1 467

1 550

214.2

Спешни състояния в гръдната хирургия

1 660

450

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на
таза и долния крайник

14 048

2 050

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

6 308

1 257

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и
сложност

18 579

910

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

3 354

365

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

2 917

700

С Т Р.
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220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния
крайник

6 320

1 000

221

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс
и горния крайник

443

1 326

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния
крайник

12 787

460

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

9 868

275

224

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

733

660

225

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18
години

36

1 100

226

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
при лица над 18 години

8 119

520

227

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
при лица под 18 години

17 960

520

228

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от
членестоноги, при лица над 18 години

1 044

429

229

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от
членестоноги, при лица под 18 години

162

429

230

Остър вирусен хепатит А и Е

4 596

1 000

231

Остър вирусен хепатит В, С и D

829

1 161

232

Паразитози

82

415

233

Покривни инфекции

234

Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи,
с усложнения

235

Вирусни хеморагични трески

236

84

415

3 879

443

10

908

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

109

353

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна
система

11 354

482

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

400

482

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

1 135

482

240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

2 570

495

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна
нервна система

30 464

330

242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна
нервна система

435

330

243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна
нервна система

316

353

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

60 285

330

245

Лечение на тежко протичащи булозни дерматози

355

770

246

Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата

7 041

470

247

Тежко протичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен,
пустулозен и еритродермичен

1 987

480

248

Еритродермии

2 152

389

249

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и
васкулити

409

434

250

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на
вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

22

250

251

Левкемии

11 172

850
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252

Лимфоми

11 049

665

253

Хеморагични диатези. Анемии

13 645

570

254

Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска
възраст

661

880

255

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с
високи активности

3 952

665

256

Метаболитна брахитерапия с ниски активности

217

327

257.1

Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

4 052

640

257.2

Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със
закрити източници

1 900

1 100

258.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания

3 791

1 850

258.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

95

3 000

259

Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям
обем и сложност

471

1 000

260

Оперативни процедури в лицевочелюстната област с голям обем и
сложност

1 684

705

261

Оперативни процедури в лицевочелюстната област със среден обем
и сложност

3 717

400

262

Оперативни процедури в лицевочелюстната област с малък обем и
сложност

630

200

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето
и шията

7 368

420

264

Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицевочелюстната област

1 307

300

265

Хирургично лечение на вродени малформации в лицевочелюстната
област

242

714

266

Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости

1 136

803

268

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

623

3 501

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама,
първа степен на тежест

2 040

787

270

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама,
втора степен на тежест

2 954

1 113

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа
степен на тежест

8 819

666

272

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора
степен на тежест

3 810

1 004

273

Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения

406

1 004

274

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

824

1 004

275

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

463

1 815

276

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

558

3 146

277

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото

198

3 220

278

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно
приложение на сърфактант независимо от теглото

589

5 556

279

Грижи за здраво новородено дете

42 885

141
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280

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

515

350

281

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 %
от телесната повърхност с хирургични интервенции

2 211

3 030

282

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната
повърхност с хирургични интервенции

238

9 000

283

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

151

400

284

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата
и подкожната тъкан

1 105

1 700

285

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

923

883

286

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

3 314

466

287

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

265

466

288

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

12 975

689

289

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

967

689

290

Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над
18 години)

6 394

472

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

4 207

500

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

2 768

500

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при
лица над 18 години

4 459

700

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при
лица под 18 години

2 785

700

295

Фалоидно гъбно отравяне

7

2 200

296

Болест на Лайел

18

1 650

297

Палиативни грижи при онкологично болни

15 138

51

298

Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над
18 години с минимален болничен престой 2 дни

51 592

470

305

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при
персистиращо (хронично) вегетативно състояние

570

700

306

Лечение на доказани първични имунодефицити

238

2 163

307

Реплантации с микросъдова хирургия

7

7 000

308

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в
детската възраст

10 000

100

Приложение № 5
към член единствен
Обеми и цени на медицинските изделия в болничната медицинска помощ
№
по ред

Название на медицинското изделие

Пределна
цена до
(в лв.)

Прогнозен
годишен
обем

1.

сърдечна клапна протеза

3 600

2 559

2.

съдова протеза за гръдна аорта

1 800

322

3.

съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове

1 200

1 716

4.

съдов стент

1 200

27 490
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Название на медицинското изделие

С Т Р. 2 5
Пределна
цена до
(в лв.)

Прогнозен
годишен
обем

5.

ставна протеза за тазобедрена става

1 080

5 570

6.

ставна протеза за колянна става

2 700

1 280

7.

кохлеарен имплантант

33 600

38

8.

постоянен кардиостимулатор

2 400

3 101

9.

комплект с електрод за временна кардиостимулация

150

190

10.

електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър
при лица под 18 години

612

3

11.

мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст

1 800

3

12.

ресинхронизираща система за стимулация или кардиовертер
дефибрилатор

6 000

257

13.

устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце)

50 000

5

14.

транскатетърни клапни протези

50 000

20

15.

медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания
10 000 50 случая
на мозъчни съдове (койлове и др.)
· за 50 случая до 10 000 лв. на 1 случай
*Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща медицинските изделия по редове 5, 6, 13,
14 и 15 над прогнозния брой (прогнозния годишен обем) по решение на Надзорния съвет на НЗОК в
зависимост от наличните бюджетни средства.
** Националната здравноосигурителна каса заплаща медицинските изделия по ред 15 до прогнозния
брой (прогнозния годишен обем) по решение на Надзорния съвет на НЗОК (с изключение на случаите в
условията на спешност) в зависимост от наличните бюджетни средства.
***До утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК на Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ при условията и по реда, предвидени в § 34, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване, НЗОК заплаща медицинските изделия до стойността, посочена в колона 3.

Приложение № 6
към член единствен
Обеми и цени на високоспециализираните медицински дейности (ВСМД), извършвани в лечебни заведения за болнична помощ, в лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с легла за
краткосрочно наблюдение и лечение и в комплексни онкологични центрове, включени в приложение
№ 4 към Наредба № 40 от 2004 г.
№
по
ред

Наименование ВСМД

Обеми

Цена на
ВСМД
(в лв.)

1.

Амниоцентеза, хорионбиопсия, хориоцентеза

11

15,15

2.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов
контрол на медиастинум

11

40,40

3.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов
контрол на бял дроб

11

40,40

4.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов
контрол на панкреас

11

40,40

5.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов
контрол на черен дроб

30

40,40

6.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов
контрол на бъбреци

11

40,40

7.

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов
контрол на яйчници или телесни кухини

11

40,40

С Т Р.
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Цена на
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8.

Фибробронхоскопия със/без биопсия

11

35,35

9.

Трансторакална плеврална биопсия

11

35,35

10.

Трансторакална иглена биопсия на интраторакални процеси под рентгенов или ехографски контрол

11

35,35

11.

Дренаж на плеврална кухина – затворен

11

35,35

12.

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

391

23,23

13.

Хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни операции

11

23,23

14.

Първична херметизация на гръдна стена

11

12,12

15.

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

20

12,12

16.

Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в
областта на шията и главата

906

23,23

17.

Фасциотомия

22

17,17

18.

Миотомия

11

17,17

19.

Бурзотомия

36

17,17

20.

Ганглионектомия

86

17,17

21.

Бурзектомия

23

17,17

22.

Шев на мускули (фасции) при травми

114

23,23

23.

Напасване на протеза на горен или долен крайник

11

9,09

24.

Задна назална тампонада

152

23,23

25.

Закрито наместване на носна фрактура

106

33,33

26.

Надпрагова аудиометрия – тимпанометрия и импедансметрия

1 239

5,05

27.

Аспирация на сперматоцеле

11

15,15

28.

Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус сперматикус

11

17,17

29.

Вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис

11

17,17

30.

Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис

11

23,23

31.

Вземане на биопсичен материал от бъбрек

11

21,21

32.

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

56

23,23

33.

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

1 934

46,46

34.

Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI

711

58,58

35.

Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ

668

58,58

36.

Белодробна сцинтиграфия

1 106

58,58

37.

Костна сцинтиграфия

8 095

70,70

38.

Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология

27

250,00

39.

Цитогенетичен анализ при деца и възрастни в клиничната хематология

19

250,00

40.

Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа

300

100

БРОЙ 5
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Приложение № 7
към член единствен
Обеми и цени на клиничните процедури (КПр) и процедури, включени в приложения № 10, 12, 13,
14 и 15 към Наредба № 40 от 2004 г.
№ на приложение към
Наредба № 40
от 2004 г.

№ на
процедура

10

1

Хрониохемодиализа

10

2

10

276

Наименование на процедура

Обеми

Цена на
процедура
(в лв.)

458 037

140

Перитонеална диализа с апарат

13 081

126

3

Перитонеална диализа без апарат

38 143

89

10

4

Диализно лечение при остри състояния

5 942

140

10

5

Системно лекарствено лечение при злокачествени
заболявания

60 294

150

10

6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

115 384

130

10

7

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална
противотуморна терапия и перорална химиотерапия

899

250

12

8

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на сърфактант

1 960

100

13

9

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи
с механична вентилация и/или парентерално хранене

60 000

357

13

10

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни
грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

120 000

155

14

11

Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална хиперстимулация ( КОХС ) – 1 ниво

200

132

14

11

Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална хиперстимулация ( КОХС ) – 2 ниво

300

228

14

11

Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална хиперстимулация ( КОХС ) – 3 ниво

2 500

360

14

12

Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация – 1 ниво

100

400

14

12

Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация – 2 ниво

150

1 850

14

12

Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация – 3 ниво

2 100

2 120

14

12

Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация – 4 ниво

650

2 390

15

13

Позитронно-емисионна томография – компютърна
томография (РЕТ/СТ)

3 925

2 000

15

14

Еднофотонна емисионна компютърна томография с
компютърна томография – SPECT/CT на хибриден
скенер

1000

350

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за приемане на нормативни актове по прила га не на За кона за п у бли чно-час тното
партньорство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Правилник за прилагане на
Закона за публично-частното партньорство.
Чл. 2. Приема Наредба за условията и реда
за планиране и критериите за включване на
проекти за публично-частно партньорство в
Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за публично-частното
партньорство
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат условията
и редът за прилагане на Закона за публичночастното партньорство, наричан по-нататък
„закона“.
Г л а в а

в т о р а

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО
Чл. 2. (1) Националната програма за публично-частно партньорство (ПЧП) е основният документ за стратегическо планиране на
ПЧП, който съдържа общите и специфичните
цели, стратегията за развитие и основните
приоритети на държавната политика за осъществяване на ПЧП в страната.
(2) Националната програма за ПЧП се
изготвя взаимообвързано с национални стратегически и програмни документи на Репуб
лика България при спазване изискванията
на закона.
(3) Националната програма за ПЧП се
разработва за 7-годишен период на действие,
съвпадащ със съответния програмен период.
Чл. 3. (1) Министърът на финансите организира и осъществява контрол върху процеса
на изработване и съгласуване на Националната
програма за ПЧП.
(2) Проектът на Националната програма
за ПЧП се обсъжда и съгласува в Съвета за
развитие при Министерския съвет.

ВЕСТНИК
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Чл. 4. Министерският съвет приема Националната програма за ПЧП по предложение
на министъра на финансите в срок до 6 месеца преди началото на периода на нейното
действие.
Чл. 5. В общинския план за развитие, изготвен на основание чл. 9, т. 7 от Закона за
регионалното развитие, се залага политиката
за осъществяване на общински ПЧП и ПЧП
за общински публичноправни организации за
съответния период на действие.
Г л а в а

т р е т а

ПОДГОТОВК А НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ПРОЕКТ ЗА ПЧП
Раздел I
Планиране
Чл. 6. (1) Подготвителните действия се извършват за проекти за ПЧП, които са включени
в Оперативния план по чл. 15 от закона, наричан
по-нататък „Оперативния план“, съответно
в програмата за реализация на общинския
план за развитие по чл. 18 от закона, наричан
по-нататък „общинския план за развитие“.
(2) Включването на ПЧП проекти в Оперативния план, съответно в програма за реализация на общинския план за развитие, се
извършва при условия и по ред, определени
с правилника, при спазване на критериите за
включване, определени с наредбата по чл. 22
от закона.
Чл. 7. (1) Публичният партньор в рамките
на бюджетната процедура представя в Министерството на финансите (МФ) предложения
за държавни ПЧП проекти и ПЧП проекти
на държавни публичноправни организации,
които да се включат в Оперативния план.
(2) Предложенията по ал. 1 се придружават
от предварителна оценка за осъществимостта
на проекта чрез ПЧП, която съдържа:
1. описание на проекта и очаквани резултати – наименование на проекта, цели,
обх ват и дейност и, очак вани срокове за
реализацията на проекта и предварителни
технико-икономическа обосновка на проекта,
социално-икономически анализ на очакваните
резултати от осъществяването на проекта,
анализ на разпределението на рисковете и
анализ относно изпълнението на законовите
изисквания за осъществяване на ПЧП;
2. предложение за форма и размер на финансовата подкрепа от публичния партньор,
предварителна оценка за въздействието на
параметрите на проекта върху бюджета;
3. предварителна оценка за постигането
на по-добра стойност на вложените публични
средства;
4. размер на необходимите средства за
провеждане на подготвителни действия.
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(3) Когато предложението е в резултат на
направена инициатива от заинтересовано лице,
предварителната оценка за осъществимост на
проекта чрез ПЧП може да се изготви въз
основа на представените от страна на заинтересованото лице документи.
Чл. 8. (1) Министърът на финансите изготвя списък на постъпилите предложения
по чл. 7 и анализ на степента, в която са
покрити критериите за включване на проекта
в Оперативния план.
(2) Проектите, включени в списъка по
ал. 1, се внасят за съгласуване в Съвета за
развитие при Министерск и я съвет преди
внасянето им за разглеждане и одобряване
от Министерския съвет.
(3) Съветът за развитие при Министерския
съвет провежда заседание, на което съгласува
и взема решение за предложение до Министерския съвет за одобряване на проекти от
списъка по ал. 1.
(4) Министърът на финансите на основание на решението на Съвета за развитие при
Министерския съвет внася в Министерския
съвет за разглеждане проект на решение за
одобряване или за изменение на Оперативния план.
Чл. 9. (1) Оперативният план може да се
актуализира в следните случаи:
1. когато въз основа на одобрената обосновка са променени параметрите на проекта
спрямо заложените в Оперативния план;
2. след провеждане на процедура за избор
на частен партньор съобразно офертата на
участника, избран за частен партньор;
3. когато в хода на текущо изпълнение на
ПЧП проект е възникнала необходимост от
промяна на заложените параметри в определени от закона случаи;
4. при отпаднала необходимост от реализацията на проект чрез ПЧП по преценка на
публичния партньор.
(2) Предложенията по ал. 1 се представят
от публичния партньор в МФ в рамките на
бюджетната процедура, като актуализацията
на Оперативния план се извършва по реда
на чл. 8.
(3) Предложенията по ал. 1 се придружават
от изготвените документи по чл. 14 и/или от
други предвидени в закона или в правилника
анализи и документи.
Чл. 10. (1) Кметът на общината представя
в общинския съвет предложения за общински
ПЧП проекти и ПЧП проекти на общински
публичноправни организации, които да се
включат в програмата за реализация на общинския план за развитие.
(2) Предложенията по ал. 1 се придружават
от предварителна оценка за осъществимостта
на проекта чрез ПЧП, изготвена съгласно
изискванията на чл. 7, ал. 2.
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(3) Общинският съвет разглежда предложенията по ал. 1 и в зависимост от степента на
покритие на критериите за включване взема
решение за одобряване на проектите, които
да се включат в програмата за реализация на
общинския план за развитие.
(4) Програмата за реализация на общинския
план за развитие в частта за ПЧП може да
се изменя и/или актуализира с решение на
общинския съвет.
(5) Кметът на общината може да предложи
актуализация на програмата за реализация
на общинския план за развитие в следните
случаи:
1. когато въз основа одобрената обосновка
са променени параметрите на проекта спрямо
заложените в програмата за реализация;
2. след провеждане на процедура за избор
на частен партньор съобразно офертата на
участника, избран за частен партньор;
3. когато в хода на текущо изпълнение на
ПЧП проект е възникнала необходимост от
промяна на заложените параметри в определени от закона случаи;
4. при отпаднала необходимост от реализацията на проект чрез ПЧП по преценка на
кмета на общината.
(6) Предложенията по ал. 5 се придружават
от изготвените документи по чл. 14 и/или от
други предвидени в закона или в правилника
анализи и документи.
Раздел II
Инициатива за ПЧП от заинтересовано лице
Чл. 11. (1) Всяко заинтересовано лице може
да предложи пред компетентен публичен
партньор осъществяването на ПЧП.
(2) Предложението по ал. 1 на заинтересованото лице се придружава от обосновка
и финансово-икономически анализ, а когато
включва строителство – и от прединвестиционно проучване или инвестиционен проект,
със съдържанието, определено в правилника.
(3) Съответният публичен партньор не покъсно от три месеца от писменото заявяване
на заинтересованото лице го уведомява за
резултатите от проучването на инициативата
и за решението си да откаже или да предприеме действия по включване на проекта в
Оперативния план, съответно в програмата за
реализация на общинския план за развитие.
Чл. 12. (1) Прединвестиционното проучване
или инвестиционният проект или части от тях
могат да бъдат използвани за изработване на
техническите спецификации в документацията
за участие или в описателния документ.
(2) Когато публичният партньор е използвал прединвестиционното проу чване или
инвестиционния проект, заинтересованото
лице има право, ако не е определено за частен партньор, на възнаграждение за използваните в техническите спецификации данни
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от прединвестиционното проучване или от
инвестиционния проект по методика съгласно
приложение № 2.
(3) Размерът на възнаграждението по ал. 2
се посочва в решението за откриване на
процедура за избор на частен партньор и се
заплаща от съответния публичен партньор
в срок до една година от публикуването на
обявлението.
Раздел III
Подготвителни действия
Чл. 13. (1) Подготвителните действия се
извършват от компетентния публичен партньор по чл. 13 от закона при условия и по
ред, определени със закона и с правилника.
(2) Публичният партньор със заповед определя отговорните лица, техните задължения, целите, срока и финансовите средства
за извършване на подготвителните действия.
(3) Разходите за извършване на подготвителни действия са за сметка на съответния
публичен партньор, като необходимите средства се планират в рамките на бюджетната
процедура за съответната година.
Чл. 14. (1) Подгот ви телни те дейст ви я
включват осигуряване от публичния партньор
изготвянето на:
1. обосновка за доказване на социално-икономическата целесъобразност от изпълнението
на проекта чрез ПЧП, и
2. проекти на документи по чл. 31, т. 2
от закона.
(2) Обосновката по ал. 1, т. 1 се основава на:
1. прединвестиционно проучване или инвестиционен проект – когато ПЧП проект
включва строителство;
2. финансово-икономически анализ, с който
се доказват най-малко:
а) постигането на по-добра стойност на
вложените публични средства чрез ПЧП;
б) поносимостта за държавния бюджет,
съответно за общинския бюджет или за бюджета на публичноправната организация, на
проекта за ПЧП;
3. правен анализ относно изпълнението
на законовите изисквания за осъществяване
на ПЧП.
(3) Документите по ал. 2 се изработват
в съответствие с минималните изисквания,
определени в приложение № 1.
Чл. 15. Обосновката по чл. 14, ал. 1, т. 1
съдържа най-малко:
1. целите на проекта, свързани със задоволяване на обществени потребности, и степента
на тяхното постигане с предложения проект;
2. изходна спецификация на проекта с
идентифицирани количествени и качествени
характеристики за дейността от обществен
интерес;
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3. финансово-икономически параметри на
проекта и изводи за неговата ефективност и
социално-икономическа целесъобразност, в
т.ч. постигане на по-добра стойност на вложените публични средства;
4. мотивирани предложения за форма, максимален размер и график на предоставяне на
финансовата подкрепа, максимален срок на
договора за ПЧП, максимална норма на възвръщаемост за частния партньор за проекта;
5. изводи за въздействието на параметрите
на ПЧП проекта върху бюджета, включително
оценка за съответствие с режима по държавните помощи;
6. заключение относно изпълнението на
законовите изисквания за осъществяване на
проекта чрез ПЧП, включително обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 от закона.
Чл. 16. (1) Обосновката по чл. 14, ал. 1,
т. 1 се разглежда и предлага за одобрение на
публичния партньор от експертен съвет по
чл. 30, ал. 4 от закона.
(2) Правата, задълженията и отговорностите на експертния съвет, както и неговият
състав се определят със заповед на публичния
партньор.
(3) Експертният съвет може да действа на
постоянен принцип или да се сформира за
всеки отделен проект за ПЧП.
(4) В състава на експертния съвет могат да
се включват вътрешни и външни експерти с
необходимата квалификация и опит в съответствие с проекта за ПЧП.
Чл. 17. (1) Проектът на обосновка, проучванията, анализите и проектите на документи
по чл. 31, т. 2 от закона се изработват последователно и взаимообвързано от експерти от
съответната администрация, притежаващи
необходимата квалификация и опит, и/или
чрез възлагане на външен/шни консултант/и
по преценка на публичния партньор.
(2) Възлагането на външен/шни консултант/и
на един или повече от документите по ал. 1 се
извършва при условията и по реда на Закона
за обществените поръчки (ЗОП).
Чл. 18. (1) За държавни ПЧП и ПЧП на
държавни публичноправни организации публичният партньор представя пред министъра
на финансите искане за одобрение на финансово-икономическия анализ.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 14, ал. 2.
(3) Министърът на финансите одобрява или
отказва да одобри финансово-икономическия
анализ в тримесечен срок от постъпване на
искането по ал. 1.
(4) Когато съгласно Закона за държавните
помощи и Правилника за прилагане на Закона
за държавните помощи, приет с Постановление
№ 61 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2007 г., бр. 10 от 2009 г. и бр. 3 от 2010 г.), се
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изисква уведомяване на Европейската комисия
(ЕК), одобрението се издава в едномесечен
срок от датата на решението на ЕК, с което
се разрешава предоставянето на помощта.
(5) Одобрение по ал. 3 се отказва, когато
с представените документи не се доказва изпълнение на условията на чл. 6, ал. 2, чл. 9,
ал. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 2 от закона.
(6) Одобрението или отказът за одобрение
по ал. 3 съдържа и становище относно:
1. съответствие на параметрите на проекта
с тези, заложени в Оперативния план;
2. коректността на разработения финансовоикономически анализ, използваните изходни
данни и резултатите и изводите от него;
3. постигането на по-добра стойност на
вложените публични средства;
4. предложения механизъм, форма и максима лен размер на финансова подк репа,
включително за съответствието със законодателството в областта на държавните помощи;
5. предложената максимална норма на възвръщаемост за частния партньор за проекта;
6. разпределението на рисковете между
страните;
7. поносимост за бюджета на предложените
параметри на ПЧП проекта, включително
оценка за въздействието на проекта по години върху показателите за бюджетното салдо
(дефицит/излишък) на касова и начислена
основа и дълг на сектор „Държавно управление“, изчислени съгласно методологията на
Европейската система от национални и регионални сметки на Общността и приложимото
бюджетно законодателство.
Чл. 19. (1) Министърът на финансите възлага на външен изпълнител при условията
и по реда на ЗОП изготвянето на проект
на становище по чл. 18, ал. 6 с оглед гарантиране на независима експертна оценка на
социално-икономическата целесъобразност от
реализацията на проекта чрез ПЧП.
(2) Изготвеното становище по ал. 1 се съгласува с компетентните дирекции в МФ в
частта за държавните помощи и поносимост
за бюджета.
(3) Обхватът на дейностите по договора,
ск лючен с избрания външен изпълнител,
може да включва оценка на повече от един
ПЧП проект.
Раздел IV
Включване на проект за ПЧП в държавния,
съответно в общинския, бюджет
Чл. 20. Предложения за включване на ПЧП
проекти като приложение към държавния,
съответно към общинския, бюджет се представят в рамките на бюджетната процедура
за съответната година.
Чл. 21. (1) Приложението към закона за
държавния бюджет на Република България по
чл. 16, ал. 1 от закона съдържа всички проек-
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ти за държавни ПЧП или ПЧП на държавни
публичноправни организации с предвидени
плащания от държавния бюджет, за които предстои откриване на процедура за определяне
на частен партньор през съответната година.
(2) Приложението по ал. 1 съдържа систематизирана информация за всеки проект в
табличен вид, както следва:
1. наименование на проекта;
2. отговорен публичен партньор;
3. прогнозен период на реализация на
проекта;
4. размер на разходите на публичния партньор за съответната бюджетна година;
5. общ прогнозен размер на плащанията
за срока на ПЧП проекта.
(3) Приложението към общинския бюджет
по чл. 21, ал. 1 от закона съдържа всички проекти за общински ПЧП или ПЧП на общински
публичноправни организации с предвидени
плащания от общинския бюджет, за които
предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор през съответната
година. Приложението е със съдържанието
по ал. 2.
Чл. 22. (1) В резултат на извършените
подготвителни действия и след включване
на проекта за ПЧП като приложение към
закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година, съответно
към общинския бюджет за съответната година, публичният партньор прави мотивирано
предложение пред органа по чл. 32, ал. 2 от
закона за откриване на процедура за избор
на частен партньор.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат обосновката, проектите на документи по
чл. 31, т. 2 от закона, както и други документи,
предвидени с нормативен акт.
(3) С предложението по ал. 1 се мотивират и:
1. основните условия и елементи на ПЧП
проекта, включително дефиниране на основните права и задължения на страните по
договора за ПЧП;
2. условията и параметрите, при които се
поддържа икономическият баланс, и обстоятелствата от правен и фактически характер,
при настъпването на които икономическият
баланс ще се счита за нарушен;
3. мотивите по чл. 50, ал. 2 от закона, в
случай че ПЧП проектът ще се реализира
чрез публично-частно дружество;
4. избраната процедура по ЗОП за избор
на частен партньор;
5. избраният един или повече критерии
за подбор;
6. избраните показатели, относителната
им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ И
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
Чл. 23. (1) Разпределението на рисковете
между страните се определя с договора за
ПЧП въз основа на финансово-икономическия
анализ и на офертата на участника, определен
за частен партньор.
(2) Рисковете, които поема публичният
партньор за целия срок на договора за ПЧП,
се определят с решението за откриване на
процедура за определяне на частен партньор
и с документацията, съответно описателния
документ, за участие в процедурата.
Чл. 24. (1) Частният партньор участва в
ПЧП с определена от него норма на възвръщаемост за частния партньор за проекта, която
не може да бъде по-висока от максималната, определена с решението за откриване на
процедура за определяне на частен партньор.
(2) Нормата на възвръщаемост за частния
партньор за проекта е елемент на финансовоикономическия модел, предложен с офертата
на участника, определен за частен партньор.
Чл. 25. Публичният партньор участва в
ПЧП чрез предоставяне на финансова подкрепа на частния партньор, която може да е
под формата на:
1. плащания към частния партньор;
2. предоставяне на права върху имоти или
части от имоти, които са различни от обекта,
с който се извършва дейността от обществен
интерес, за извършване на допълнителна
стопанска дейност и/или за предоставяне
на допълнителни услуги извън дейността от
обществен интерес;
3. предоставяне на права за извършване
на допълнителна стопанска дейност и/или за
предоставяне на допълнителни услуги извън
дейността от обществен интерес с обекта, с
който се извършва дейността от обществен
интерес.
Чл. 26. (1) Финансовата подкрепа по чл. 25,
т. 1 се определя с офертата на участника,
определен за частен партньор, в размер, не
по-голям от определения с решението за
откриване на процедура за определяне на
частен партньор.
(2) Условията за извършване на плащанията и тяхната периодичност се определят с
договора за ПЧП.
(3) Плащания към частния партньор се
извършват само когато обектът и/или услугата са в договорените в съответствие с
техническите спецификации експлоатационна
годност, обем и качество.
(4) До постигане на договореното съответст вие по тех ни ческ и те спец ификац ии
плащания не се извършват, а в случай на
констатирано последващо несъответствие
плащанията се намаляват съразмерно или се
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преустановяват за периода до отстраняване
на несъответствието. На частния партньор
може да се налагат и допълнителни санкции
за констатираното несъответствие, определени
с договора за ПЧП.
Чл. 27. Цената на предоставените права
по чл. 25, т. 2 се определя от регистриран
независим оценител по смисъла на Закона
за независимите оценители.
Чл. 28. (1) Размерът на финансовата подкрепа по чл. 25, т. 3 се определя от прогнозната
печалба от допълнителна стопанска дейност и/
или от предоставяне на допълнителни услуги
съгласно офертата на участника, определен
за частен партньор, за целия период на предоставяне на правата.
(2) Размерът на финансовата подкрепа по
чл. 25, т. 1 и 2 не може да бъде увеличаван
в случаите, когато отчетената печалба от
допълнителна стопанска дейност е по-ниска
от договорената и/или e недостатъчна за достигане нормата на възвръщаемост на частния
партньор за проекта.
Чл. 29. (1) В договора за ПЧП се определят
условията, редът и сроковете за извършване
на корекции в размера на плащанията към
частния партньор и/или за получаване на
част от печалбата от допълнителна стопанска
дейност в случаите по чл. 9, ал. 4 от закона.
(2) За целите на ал. 1 в срок до 31 май на
текущата година частният партньор представя
отчет за изпълнението на финансово-икономическия модел към 31 декември на предходната
година по неговите съставни елементи.
(3) О т че т ът по а л. 2 с ъд ърж а и а нализ – сравнение между заложените, достигнатите и очакваните показатели за финансова
ефективност за срока на договора за ПЧП.
(4) Отчетът по ал. 2 подлежи на заверка от
регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит преди представянето
му на публичния партньор.
Чл. 30. Когато източник на финансовата
подкрепа от публичния партньор са заемни
средства, се прилагат разпоредбите на Закона
за държавния дълг, съответно на Закона за
общинския дълг.
Г л а в а

п е т а

ИКОНОМИЧЕСКИ БАЛАНС
Чл. 31. (1) При ПЧП се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието между ползите за публичния и частния
партньор и разпределението на рисковете
между тях.
(2) Икономическият баланс се установява
от правата и задълженията на страните и
условията за осъществяване на ПЧП проекта,
определени с договора за ПЧП, и се поддържа
през целия срок на договора.
(3) Поддържането на икономическия баланс
е обект на контрол по реда на глава седма.
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Чл. 32. (1) При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните по договор
за ПЧП може да поиска изменение или допълнение на договора за възстановяване на
икономическия баланс.
(2) Искането по ал. 1 се отправя към другата
страна с мотивирано предложение въз основа
на комплексен анализ на обстоятелствата,
довели до нарушаване на икономическия
баланс, в т.ч. изменението на финансово-икономическите параметри на проекта.
(3) В срок до 3 месеца от подаване на искането по ал. 1 съответната страна разглежда
и предоставя становище по мотивираното
предложение за изменение или допълнение
на договора за ПЧП.
Г л а в а

ш е с т а

ДОГОВОР ЗА ПЧП. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 33. Договорът за ПЧП се сключва при
спазване на изискванията за съдържание по
чл. 44 от закона и на правилника.
Чл. 34. (1) При неизпълнение на задължение
по договора за ПЧП неизправната страна дължи неустойка в размер, определен с договора.
(2) При неплащане на неустойка от страна
на частния партньор публичният партньор
усвоява дължимата сума от съответната банкова гаранция по чл. 35.
(3) Когато размерът на банковата гаранция не е достатъчен за покриване размера на
неустойката, публичният партньор прихваща
дължимия остатък от размера на плащанията
по чл. 25, т. 1 и/или събира дължимите суми
по законоустановения ред.
Чл. 35. (1) Частният партньор предоставя
финансово обезпечение за гарантиране изпълнението на задълженията по договора за ПЧП
под формата на банкови гаранции.
(2) Видовете и размерът на банковите
гаранции се определят за всеки отделен договор за ПЧП, като съвкупният размер на
предоставените банкови гаранции не може
да бъде по-малък от 5 на сто от общия размер на финансовата подкрепа, определена с
решението за определяне на частен партньор.
(3) Банковите гаранции се предоставят по
начин, който осигурява непрекъснатост на
обезпечението на задълженията на частния
партньор по договора за ПЧП.
(4) В случаите по чл. 34, ал. 2 частният
партньор е длъжен да възстанови първоначалния размер на гаранцията в срок, не по-дълъг
от 30 дни от уведомлението за усвояване.
Чл. 36. (1) При предсрочно прекратяване на
договора за ПЧП по вина на частния партньор
той дължи обезщетение в размер, не по-малък от 50 на сто от сумата на предвиденото
обезщетение по чл. 63 от закона.
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(2) Частният партньор дължи и неустойка
в размер на 1/12 част от годишното плащане
по чл. 25, т. 1 за предходната година за всеки
месец до сключване на нов договор за ПЧП,
но за не повече от 12 месеца.
(3) Публичният партньор може да търси
обезщетение за действително претърпените
вреди, които надхвърлят размера на обезщетенията и неустойките по ал. 1 и 2, по общия
ред съгласно действащото законодателство.
Чл. 37. В случаите по чл. 46, ал. 2 от закона частният партньор уведомява в срок до
10 дни публичния партньор за избрания от
него подизпълнител.
Г л а в а

с е д м а

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ
ЗА ПЧП
Чл. 38. (1) При изпълнението на договорите за ПЧП се осъществяват мониторинг и
текущ контрол, гарантиращи ефективност и
ефикасност на процесите.
(2) Тек у щи ят конт рол се извършва от
публичния партньор при условия и по ред,
определени с договора за ПЧП.
(3) Текущият контрол включва най-малко
периодична проверка на изпълнението на
всички задължения по договора за ПЧП, в
т.ч. за качеството на обекта на техническата
или на социалната инфраструктура и/или на
извършваната дейност от обществен интерес,
въз основа на определени с нормативен акт,
с административен акт или с договора изисквания, технически спецификации, стандарти
и/или критерии за качество.
(4) Текущият контрол се осъществява чрез:
1. длъжностни лица от съответната държавна или общинска администрация или
публично-правна организация, и/или
2. комисия за контрол.
(5) Правата, задълженията и отговорностите
на лицата, осъществяващи текущ контрол,
както и съставът на комисията за контрол се
определят със заповед на публичния партньор.
(6) Контрол върху определени задължения
на частния партньор може да бъде възложен
чрез договор на външен изпълнител.
(7) Текущият контрол се извършва чрез
документален контрол и проверки на място.
(8) Проверки на място могат да се извършват
от лица, определени от публичния партньор,
и/или чрез други органи в зависимост от
спецификата на проверката.
(9) Разходите за текущ контрол са за сметка
на публичния партньор.
Чл. 39. (1) Мониторинг на изпълнението на
действащите договори за ПЧП в страната се
осъществява на базата на ежегодна отчетност,
като в срок до 31 март:
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1. публичните партньори за държавни
ПЧП и ПЧП на държавни публичноправни
организации представят годишни отчети за
изпълнението на договорите за ПЧП пред
министъра на финансите;
2. к метовете на общини за общинск и
ПЧП и ПЧП на общински публичноправни
организации представят годишни отчети за
изпълнението на договорите за ПЧП пред
общинските съвети.
(2) На базата на отчетите по ал. 1, т. 1
министърът на финансите представя пред
Министерския съвет годишен отчет относно
изпълнението на Националната програма за
ПЧП и Оперативния план.
(3) С цел осъществяване функциите на
министъра на финансите по чл. 17, ал. 2 от
закона публичните партньори изпращат копие
на отчетите по чл. 29, ал. 2 в МФ в 10-дневен
срок от получаването им.
(4) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси министърът на
финансите може да изиска от страните по
договор за ПЧП да представят отчети и друга
информация, като определи съдържанието,
формата и срока за представяне.
Г л а в а

о с м а

РЕГИСТЪР НА ПЧП
Чл. 40. (1) Регистърът на ПЧП по чл. 24,
ал. 1 от закона, наричан по-нататък „регистъра“, се създава и поддържа от МФ.
(2) Регистърът се поддържа като единна
електронна база данни, които се вписват от
длъжностни лица, определени от министъра
на финансите или от съответния публичен
партньор, съгласно чл. 24, ал. 3 от закона.
Чл. 41. (1) Регистърът съдържа:
1. Националната програма за публичночастно партньорство и Оперативния план за
всеки програмен период;
2. общинските проекти за ПЧП и проектите за ПЧП на общинските публичноправни
организации, включени в програмите за реализация на общинските планове за развитие;
3. решенията за откриване на процедурите
за определяне на частен партньор;
4. обявленията за провеждане на процедура
за определяне на частен партньор;
5. решенията за определяне на частен
партньор;
6. финансово-икономическите анализи;
7. сключените договори за ПЧП без данните, представляващи търговска или техническа
тайна;
8. отчета на министъра на финансите относно изпълнението на Националната програма
за ПЧП и Оперативния план и годишните
отчети на публичните партньори за изпълнението на договорите за ПЧП;
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9. информация за изпълнението на договорите за ПЧП на публичноправните организации;
10. допълнителните споразумения за изменени я или допълнени я на ск лючените
договори за ПЧП;
11. договорите за продължаване на договорите за ПЧП с правоприемник;
12. решенията за прекратяване на договорите за ПЧП;
13. становищата на министъра на финансите
по чл. 18, ал. 6;
14. договорите с външен изпълнител по
чл. 19, ал. 3 без данните, представляващи
търговска тайна.
(2) В регистъра не се въвеждат лични данни
и данни, които представляват класифицирана
информация.
(3) На вписване подлежат само предвидените в правилника документи и обстоятелства
и последвалите промени в тях.
(4) Новите обстоятелства се вписват така,
че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(5) Заличаването на вписано обстоятелство
и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване
или повреждане на информацията, след разрешение от МФ по реда на чл. 43.
Чл. 42. (1) Регистърът е публичен.
(2) Достъпът до информацията в регистъра
е безплатен и свободен и се осигурява чрез
интернет страницата на МФ.
(3) Публичните партньори, вписващи информация в регистъра, осигуряват публичен
достъп до него, като указват връзка към регистъра чрез поддържаните от тях интернет
страници.
Чл. 43. (1) Министърът на финансите и
публичните партньори създават необходимите
условия за извършване на предвидените вписвания и за осъществяването на пряк контрол
върху дейността по вписване в регистъра.
(2) Действията по вписването в регистъра
се извършват от длъжностни лица, определени
със заповед на съответния орган по ал. 1 и след
получаване на права за служебен достъп от
МФ. В заповедта се определя и длъжностното
лице, което ще осъществява пряк контрол
върху дейността по вписване в регистъра.
(3) Длъжностните лица по ал. 2 отговарят
за достоверността на въвежданата информация и за спазването на сроковете за нейното
въвеждане.
Чл. 44. (1) Регистрирането на съответния
публичен партньор и предоставянето на права
за служебен достъп на определените от него
длъжностни лица, отговорни за въвеждането на
информацията по чл. 41, се извършва от МФ.
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(2) Предоставянето на права за служебен
достъп се извършва от длъжностни лица,
определени със заповед на министъра на
финансите, в 7-дневен срок от получаване на
заявление от съответния публичен партньор.
(3) Министърът на финансите определя
със заповед, която се публикува на интернет
страницата на МФ:
1. електронния формат и техническите
изисквания относно информацията по чл. 41;
2. процедурата за даване на права за служебен достъп.
Чл. 45. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта
на информацията и контролиран достъп за
вписвания и преглеждане съгласно изискванията на правилника.
Чл. 46. Документите, подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се
въвеждат в 14-дневен срок от приемането или
съответно от влизането им в сила.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 2, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
публично-частното партньорство.
Приложение № 1
към чл. 14, ал. 3
Раздел I. Минимални изисквания към пред
инвестиционното проучване или инвестиционен
проект:
Прединвестиционното проу чване или инвестиционният проект се изработват съгласно
изискванията на наредбата по чл. 139, ал. 5
от Закона за устройството на територията със
съдържание и обхват съгласно спецификата на
дейността от обществен интерес.
Раздел II. Минимални изисквания към финансово-икономическия анализ1:
Финансово-икономическият анализ включва
разработване на:
1. Общ анализ на стратегическите нужди от
обществената услуга към момента на изготвяне
на анализа и в перспектива и дефиниране на
стратегическите социално-икономически цели;
2. Изходна спецификация с идентифицирани
качествени и количествени характеристики на
дейността от обществен интерес, в т.ч. приложими
стандарти за качество и наличност на дейността
от обществен интерес;
3. Анализ на техническите варианти (опции)
и оценка на тяхната приложимост, включително
от техническа, проектна, правна и финансова
гледна точка;
Като ръководство за разработване на финансово-икономическия анализ могат да се ползват
„Ръководство за извършване на анализ на разходите и ползите от инвестиционен проект“ на Европейската комисия и „Методически указания за
публично-частно партньорство“ на МФ, поддържани на адрес www.minfin.bg.
1
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4. Правна обосновка на законосъобразността
на изпълнението на проекта;
5. Технико-икономическа оценка и избор на
техническа/и опция/и, включваща:
а) финансов анализ и изчисляване на показателите за финансова ефективност (финансова
нетна настояща стойност (ФННС), финансова
вътрешна норма на възвръщаемост (ФВНВ) и др.)
от гледна точка на частен инвеститор; в случай
че ФННС е положителна (ФННС>0), проектът
не следва да се реализира чрез ПЧП;
б) анализ на публичните разходи (АПР) и
дефиниране на АПР модел; икономически анализ и изчисляване на показателите за социално-икономическа ефективност (икономическа
нетна настояща стойност (ИННС), икономическа
вътрешна норма на възвръщаемост (ИВНВ) и
др.) за обществото; при ИННС<0, проектът не
следва да се реализира;
в) оценка на риска;
г) изграждане на АПР модел с корекция за
риск;
6. Дефиниране на проект с ПЧП схема на
реализация за избраната техническа/и опция/и;
7. Тест за приложимост на ПЧП схемата;
8. Финансов анализ на ПЧП схемата и изчисляване на показателите за финансова ефективност – ФННС на инвестицията и на капитала,
ФВНВ на инвестицията и на капитала, финансова
устойчивост:
а) инвестиционни разходи;
б) текущи разходи и приходи;
в) финансова възвръщаемост на инвестицията;
г) източници на финансиране;
д) форми и размер на финансова подкрепа;
е) финансова устойчивост;
ж) финансова възвръщаемост на капитала на
частния партньор;
9. Икономически анализ на ПЧП схемата
и изчисляване на показателите за социалноикономическа ефективност – ИННС, ИВНВ, за
обществото;
10. Оценка на риска;
11. Изграждане на ПЧП референтен модел с
корекция за риск;
12. Сравнителен анализ между АПР модел
с корекция за риск и ПЧП модел с корекция
за риск с цел доказване по-добрата стойност на
вложените публични средства, включващ:
а) сравнение между настоящите стойности
на публичните разходи с корекция за риск в
двата модела;
б) сравнение между показателите за социално-икономическа ефективност за обществото
при двата варианта;
13. Оценка на поносимостта за бюджета на
база:
а) всички прогнозни плащания от страна на
публичния партньор за изпълнението на проекта
за целия срок;
б) текущ бюджет и неговото текущо изпълнение;
в) отчет за изпълнението на бюджета за последните три години;
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г) прогнозен бюджет за следващите най-малко
три години с посочени източници за финансиране
на плащанията по буква „а“;
д) законови и други финансови ограничения
за бюджета;
14. Определяне на икономическия баланс
между партньорите на база показателите за
финансова ефективност на ПЧП схемата;
15. Анализ за съответствие на проекта със
законодателството в областта на държавните
помощи.
Раздел III. Минима лни изиск вани я към
правния анализ:
Правният анализ съдържа следните компоненти:
1. Определяне на обхвата и правния режим
на дейността от обществен интерес – предмет
на ПЧП.
2. Установяване и анализ на наличието на
условия за създаване на ПЧП по чл. 3, ал. 2 от
закона, включително анализ на нормативните
възможности и/или ограничения да се събират
приходи от потребителите на услугата от обществен интерес или от други трети лица във
връзка с дейността от обществен интерес; анализ
на възможността събирането на тези приходи да
се възложи на частния партньор.
3. Установяване и анализ на собствеността
върху обекта, чрез който ще се извършва дейността от обществен интерес – предмет на договора
за ПЧП, включително наличието на забрани,
ограничени вещни права, съществуващи права
върху обекта, други тежести.
4. Анализ и заключение относно законосъобразността на предложената форма на финансова подкрепа и наличието на правни пречки
за предоставянето є, включително за съответствието є със законодателството в областта на
държавните помощи.
5. Заключение и препоръки относно изпълнението на законовите изисквания за осъществяването на ПЧП.
Приложение № 2
към чл. 12, ал. 2
Методика за определяне размера на възнаграждение за използваните в техническите спецификации данни от прединвестиционно проучване
или от инвестиционен проект, изготвени от
заинтересовано лице
1. С методиката се урежда начинът на определяне размера на възнаграждението за заинтересовано лице по чл. 12, ал. 2.
2. Възнаграждението за заинтересованото лице
е в размер, равен на заверените от регистриран
одитор отчетени преки разходи на заинтересованото лице за изработване на прединвестиционното проучване или инвестиционния проект
или на частта от тях, използвана от публичния
партньор за изготвяне на техническите спецификации в документацията за участие или в
описателния документ, но не повече от 1 на сто
от прогнозната стойност на проекта, съгласно
обявлението.
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3. Преки са тези разходи, които са свързани
пряко с изработването на прединвестиционното проучване или инвестиционния проект или
съответната част от тях. Те включват:
а) разходи за възнаграждения и осигурителни
плащания на служителите, които са извършили
изработката, и на тези, осъществили дейност по
контрол, надзор или мониторинг;
б) разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на ръководния персонал и друг
ангажиран персонал;
в) разходи за материали;
г) капиталови разходи, присъщи за изработката;
д) разходи за външни услуги, пряко свързани
с изработката;
е) други преки разходи, присъщи за изработката.
4. Преките разходи по смисъла на т. 3 се
калкулират, както следва:
а) по букви „а“ и „б“ – пропорционално на
разпределението на разходите за изработка въз
основа на годишните разходи за възнаграждения
и осигурителни плащания на служителите;
б) по буква „в“:
аа) преките материални разходи се пренасят директно в стойността на изработката въз
основа на разходна норма, умножена по цената
на придобиване;
бб) в случаите, когато не е възможно да
се определи разходна норма, за определяне на
преките материални разходи за определен вид
изработка се изчислява съотношението между
разходите за материали, присъщи за остойностяваната изработка, към броя на извършените
изработки от същия вид;
вв) ако методите по букви „аа“ и „бб“ не са
приложими поради това, че не могат да се определят присъщите материални разходи за отделните
видове изработки, се използва средният разход
за материали, който отразява съотношението
между общия брой изработки, извършени от заинтересованото лице, и разходите за материали,
присъщи на изработката за последната година;
в) по буква „г“ – разходите са пряко свързани
с извършването на изработката; такива разходи
са разходите за закупуване на специфичен софтуер, база данни, техника, транспортни средства
и др., присъщи за изработката; те се пренасят в
стойността на изработката по метода на амортизационните отчисления като съотношение между
разходите за изброените дълготрайни активи,
присъщи единствено и само на изработката, и
броя на този вид разработки, предоставени през
последната година;
г) по буква „д“ – разходите за външни услуги,
относими към изработката, се пренасят изцяло
в стойността є, включително когато цялата изработка е извършена чрез възлагане на външен
изпълнител;
д) по буква „е“ – разходите зависят пряко от
броя на извършените изработки и са лесноразграничими (например разходи за командировки
в страната); тяхната стойност се пренася изцяло
в стойността на изработката.
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5. Непреките разходи не се включват в стойността на изработката.
6. Размерът на възнаграждението се изчислява
по формулата:
Р j = ПР j, където:
P j е размерът на възнаграждението;
ПР j са преките разходи за изработката (j);
7. Преките разходи се изчисляват по формулата:
ПР j = Т j х СЧС ПОП + Т j х СЧС РП + РМj +
РПДА j + РВУ j + ДПР j, където:
Т j е времето за изготвяне на съответната част
от изработката;
СЧС ПОП – средната стойност на часовата ставка
на пряко отговорния персонал;
СЧС РП – средната стойност на часовата ставка
на ръководния персонал;
РМj са разходите за материали за изработката (j);
РВУ j – разходите за външни услуги за изработката (j);
РПДА j – разходите за дълготрайни активи,
присъщи за изработката (j);
ДПР j – другите преки разходи, присъщи за
изработката (j).
8. Публичният партньор възлага заверяването
на преките разходи на регистриран одитор при
условията и по реда на ЗОП. Разходите по възлагането са за сметка на публичния партньор.

НАРЕДБА
за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публичночастно партньорство в Оперативния план и
в програмата за реализация на общинския
план за развитие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за планиране и критериите за
включване на проекти за публично-частно
партньорство (ПЧП) в Оперативния план
по чл. 15 от Закона за публично-частното
партньорство, наричан по-нататък „закона“,
и в програмата за реализация на общинския
план за развитие по чл. 18 от закона.
(2) Условията и редът за включване на
проекти в Оперативния план и в програмата
за реализация на общинския план за развитие,
както и за тяхното актуализиране се определят с правилника за прилагане на закона при
спазване на критериите, посочени в наредбата.
Г л а в а

в т о р а

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
Чл. 2. (1) Оперативният план се изготвя в
съответствие с целите и приоритетите, заложени в Националната програма за ПЧП, за
всеки програмен период по години и съдържа проектите за държавни ПЧП и за ПЧП
на държавни публичноправни организации,
сроковете за изпълнение и необходимите
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средства за тяхната подготовка и реализация
с посочени форма, размер и график на предоставяне на финансовата подкрепа за целия
срок на проектите за ПЧП.
(2) Оперативният план се одобрява от
Министерск и я съвет по п редложение на
министъра на финансите в срок до 6 месеца
преди началната дата на съответния програмен период.
(3) Оперативният план може да се изменя
и/или актуализира в рамките на бюджетната
процедура за съответната година.
Г л а в а

т р е т а

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Чл. 3. (1) В програмата за реализация на
общинския план за развитие, изготвена на
основание чл. 13, ал. 2, т. 7 от Закона за регионалното развитие, в самостоятелен раздел
се включват общинските ПЧП, сроковете за
изпълнението им по етапи, както и формата
и размерът на финансовата подкрепа за всеки
отделен проект. В програмата се включват и
проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации.
(2) Програмата за реализация на общинския
план за развитие в частта за ПЧП проекти
може да се изменя и/или актуализира с решение на общинския съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПЧП
Чл. 4. (1) При включване на проекти за
ПЧП в Оперативния план и в програмата за
реализация на общинския план за развитие
се прилагат следните критерии:
1. обвързаност с Националната програма за
ПЧП, съответно с общинския план за развитие;
2. социално-икономически ползи от реализацията на проекта;
3. по-добра стойност на вложените публични средства;
4. размер и форма на финансова подкрепа,
размер на разходите за подготвителни действия
и поносимост за бюджета;
5. степен на готовност за реализиране на
проекта.
(2) Тежестта на всеки от критериите се
определя за всеки програмен период като
елемент от Националната програма за ПЧП,
съответно от общинския план за развитие.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 22 от Закона за публичночастното партньорство.
277
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за
фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, приета с Постановление
№ 291 на Министерския съвет от 2005 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2010 г. и бр. 14 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 запетаята след думата „задължения“ се заменя със съюза „и“, а думите
„глоби и имуществени санкции“ се заличават.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Осигурителните вноски, установените задължения и лихви за държавното
обществено осигуряване, НЗОК, Учителския
пенсионен фонд и вноските, установените
задължения и лихви за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ се
внасят по банковата сметка на компетентната
териториална дирекция (ТД) на НАП, по която
се внасят приходите на централния бюджет.
(2) Осигурителните вноски, установените
задължения и лихви за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят по
банковата сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната ТД на НАП.“
§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Задължителните осиг у рителни
вноски и вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ се
изчисляват до втория знак след десетичната
запетая за всяко осигурено лице поотделно,
като закръгляването им се извършва по следния начин:
1. когато третата цифра след десетичната
запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра
след десетичната запетая остава непроменена;
2. когато третата цифра след десетичната
запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя
единица към втората цифра след десетичната
запетая.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси
внасят задължителните осигурителни вноски
и вноските за фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“ в сметките
по чл. 2 чрез търговска банка, лицензиран
пощенски оператор или поделенията им, като
в платежните документи вписват съответно
ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца), ЕГН (ЛНЧ), служебен номер, издаден
от НАП.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
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„(3) Осигурителите и самоосигуряващите се
лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5
от Закона за здравното осигуряване, които
внасят задължителни осигурителни вноски,
отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.,
подават заявление съгласно приложение № 1
преди внасянето на вноските.
(4) Осигурителите и самоосигуряващите се
лица, когато имат повече от едно задължение
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от
Кодекса за социално осигуряване могат да
заявят кое от тях погасяват до започването на
принудителното им събиране, като подадат
заявление съгласно приложение № 2.
(5) Заявленията по ал. 3 и 4 се подават в
компетентната ТД на НАП.“
§ 5. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Събраните по сметките по чл. 2
средства се централизират ежедневно към
сметки на НАП в Българската народна банка
по ред, определен от министъра на финансите
и от управителя на Българската народна банка,
като средствата по чл. 2, ал. 1 се превеждат по
сметка на НАП за приходите на централния
бюджет, а тези по чл. 2, ал. 2 – по сметката
на НАП по чл. 6, ал. 2.“
§ 6. Член 5 се отменя.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „в Българската
народна банка, с изключение на вноските по
ал. 4“.
2. В ал. 2 думите „съответната централизирана сметка по чл. 4 на НАП“ се заменят
със „сметката за чужди средства на НАП
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в Българската народна банка с
изключение на вноските по ал. 4“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Дължимите вноски за фондовете за
допълнително задължително пенсионно осигуряване за осигурените от НОИ и НЗОК лица
се превеждат от сметките на НОИ и НЗОК
по сметката по ал. 2.
(4) Националният осигурителен институт и
НЗОК се разчитат помежду си за дължимите
от тях здравноосигурителни вноски и вноски
за държавното обществено осигуряване по
ред, определен от министъра на финансите.“
§ 8. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Постъпилите по сметката по
чл. 4 на НАП в Българската народна банка
суми за държавното обществено осигуряване,
за Учителския пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ се превеждат от НАП по сметката на
НОИ за държавното обществено осигуряване
в Българската народна банка, а за приходите
на НЗОК – съответно по сметката на НЗОК
в Българската народна банка.
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(2) Преводите по ал. 1 се извършват веднъж
месечно, освен когато министърът на финансите е определил по-кратък срок.
(3) Текущо през годината преводите по
ал. 1 могат да се извършват и на базата на
прогнозни разчети, като окончателното годишно разчитане се извършва до 30 юни на
следващата година.
(4) Сумите, отнасящи се за Учителския
пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“, се
прехвърлят от сметката на НОИ за държавното
обществено осигуряване по съответните им
сметки в Българската народна банка.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато подадените данни за осигурените лица не съответстват на внесените
осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преводите
към сметките на пенсионноосигурителните
дружества и НОИ се извършват пропорцио-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

нално на осигурителните вноски за лицата в
размер, не по-голям от изчисления съгласно
данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за
социално осигуряване.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Вноските за професионален пенсионен
фонд за лицата, работещи при условията на I
и II категория труд и получаващи пенсия за
осигурителен стаж и възраст, се превеждат по
сметката на НОИ за държавното обществено
осигуряване в Българската народна банка.“
3. Досегашните ал. 3 – 6 стават съответно
ал. 4 – 7.
§ 10. В чл. 11, ал. 1 думите „по чл. 159,
ал. 7“ се заменят с „по чл. 159, ал. 8“.
§ 11. Член 12 се отменя.
§ 12. В чл. 13 думите „условията за заплащане на таксата за обслужване“ се заличават,
а думите „по чл. 159, ал. 7“ се заменят с „по
чл. 159, ал. 8“.
§ 13. Създава се приложение № 1 към
чл. 3, ал. 3:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3

Вх. №.........../.................
До ТД ……..........………….
З А Я В Л Е Н И Е
за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.
От ..........................................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл. 8 ДОПК
Представлявано от

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че внасям осигурителни вноски, които се отнасят за месец

година

г.,

в следните размери:
1.

ДОО

лв.

2.

Учителски пенсионен фонд

лв.

3.

Дължими вноски за ДЗПО – Универсален пенсионен фонд

лв.

4.

Дължими вноски за ДЗПО – Професионален пенсионен фонд

лв.

5.

Дължими вноски за здравно осигуряване

лв.

Дата на възникване на задължението за внасяне на осигурителните вноски: _ _ _ _ _ _ _ _ _ г.
Дата: …………………..

Подпис: ............................
(печат)
Заявлението се подава на основание чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на
задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ от осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5
ЗЗО, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.“
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§ 14. Създава се приложение № 2 към чл. 3, ал. 4:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 4
Вх. №.........../.................
До ТД ………...............….
З А Я В Л Е Н И Е
по чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни
вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
От ..........................................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция
Адрес по чл. 8 ДОПК
Представлявано от

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)
Заявявам, че:

Желая да погася задължението си за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване за съответните месеци и години в следната последователност:
Месец

Година

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Желая да погася задължението си за допълнително задължително пенсионно осигуряване
в професионален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване за
съответните месеци и години в следната последователност:
Месец

Година

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Дата: …………………..

Подпис: ............................
(печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече
подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на администратор на лични данни можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg, и на информационните
табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. Дондуков № 52.“
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Заключителни разпоредби
§ 15. Отменя се Наредбата за функциите
на Националния осигурителен институт по
събиране и разпределяне на задължителните
осигурителни вноски, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19
от 2002 г. и бр. 19 от 2004 г.).
§ 16. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2013 г. с изключение на § 3, който
влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му, и § 9, т. 1,
която влиза в сила от 1 юли 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за изменение на Правилника за устройството
и дейността на Военномедицинската академия,
приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 51 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г. и бр. 43
и 54 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 18, ал. 2,
раздел ІІІ, т. 3.2 подточка 8 се отменя.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 3,
т. 4, в раздел ІІІ се правят следните изменения:
1. В буква „А“, т. 2 думите „ІІ ниво“ се
заменят с „І ниво“.
2. В буква „Б“ т. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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2. На ред 22 числото „320“ се заменя с „335“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 7
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за административно-териториална промяна
в oбщина Руен, област Бургас – закриване
на населено място
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с
чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за админист
ративно-териториалното устройство на Репуб
лика България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Закрива населеното място с. Китка (37054)
от община Руен (BGS18), област Бургас (BGS).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 14
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

за удължаване срока на Разрешението за
търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площ „Блок 1-4
Каварна“, разположена на територията на
област Добрич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.

На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства, Решение
№ 633 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ,
бр. 89 от 2008 г.), чл. 31 от сключения договор за търсене и проучване на суров нефт
и природен газ в площ „Блок 1-4 Каварна“,
подписан на 2 декември 2008 г., и мотивирано
предложение от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред 21 числото „330“ се заменя с „340“.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Продължава с тридесет и шест месеца
срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ „Блок 1-4 Каварна“
считано от 9 април 2012 г.
2. За срока на продължението титулярят
на разрешението „Проучване и добив на нефт
и газ“ – АД, се задължава да извърши търсещо-проучвателни работи:
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за изменение на Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.)
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2.1. по видове и обеми съгласно работна
програма – неразделна част от допълнителното споразумение към договора за търсене
и проучване;
2.2. съобразени с изискуемите по чл. 7 във
връзка с чл. 26 от Закона за пътищата минимални отстояния до пътища и съоръжения от
републиканската пътна мрежа и да не нанася
повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.
3. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да подпише
с „Проучване и добив на нефт и газ“ – АД,
допълнително споразумение към договора за
търсене и проучване на суров нефт и природен
газ в площ „Блок 1-4 Каварна“ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за
2013 г.
Днес, 18.12.2012 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една
страна, и Българския зъболекарски съюз, от
друга страна, се сключи този договор.
Този договор е национа лен, защото има
действие на ц ялата територи я на Република
Българи я.
Този договор е рамков, защото определя
здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в
съответствие с които се сключват договорите
между НЗОК и изпълнителите на дентална
помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото
българско законодателство. Законите и актове
в областта на здравеопазването, здравното
осигуряване и свързаните с тях обществени
отношения, с които е съобразен този НРД,
са изброени в приложение № 1.
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ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков
договор (НРД) са правата и задълженията по
оказването на дентална помощ в рамките на
чл. 55 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и районните здравноосигурителни
каси (РЗОК);
2. Българския зъболекарски съюз (БЗС) и
неговите районни колегии;
3. изп ъ лни т ели т е на ден та лна помощ
(ИДП);
4. задължително здравноосигурените лица
(ЗЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване к ва лификацията на медицински специалисти не са
предмет на НРД.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения
по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с
ИДП оказването в полза на ЗЗОЛ на дентална помощ, договорена по вид, обхват, обем и
качество в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2 ЗЗО;
2. осигурява равнопоставеност на ИДП при
сключване на договорите с РЗОК за оказване
на дентална помощ при условията и по реда
на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване на дентална помощ с изпълнители на
такава помощ, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на
договори, определени в ЗЗО, Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на
НЗОК за 2013 г. (ЗБНЗОК за 2013 г.) и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната
дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата
и задълженията на ЗЗОЛ;
6. изисква, получава от ИДП и обработва
установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща цени за извършените и отчетени дентални дейности, определени съгласно
чл. 55д ЗЗО;
8. заплаща напълно или частично лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 5, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуман-
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ната медицина (ЗЛПХМ), предназначени за
домашно лечение на заболявания, определени
с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО;
9. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
10. предоставя информация на ЗЗОЛ относно мерките за опазване и укрепване на
здравето им;
11. предоставя при поискване информация
по изпълнение на НРД на БЗС;
12. осъществява съвместно наблюдение на
вида, обема и качеството на оказваната дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени
от регионалните структури на БЗС.
(2) Българският зъболекарски съюз има
следните права и задължения по този договор:
1. представлява своите членове при сключване на НРД;
2. съдейства за спазването и прилагането
на НРД от страна на ИДП;
3. предоставя при поискване информация
на НЗОК по прилагането на НРД;
4. регионалните структури на БЗС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение
на вида, обема и качеството на оказваната
дентална помощ;
5. ръководствата на БЗС съвместно с НЗОК
осъществяват наблюдение по изпълнението
на НРД;
6. защитава правата и интересите на ИДП
при сключване и изпълнение на договори за
оказване на дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.
Чл. 3. Управителят на НЗОК заедно с председателя на БЗС или с упълномощени от него
лица издават съвместно указания, инструкции
и други към изпълнители на дентална помощ
по прилагането и тълкуването на НРД.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване
на правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.
Чл. 5. Всички ЗЗОЛ имат равни права и
достъп при получаване на дентална помощ
независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение
или имуществено състояние.
Чл. 6. Задължително здравноосигурените лица имат права и задължения съгласно
действащото законодателство в Република
България.
Чл. 7. С правата и задълженията на ЗЗОЛ
се ползват и лицата, за които се прилагат
схемите за социална сигурност на ЕС, както
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и лицата, включени в международни спогодби
за социално осигуряване, по които Република
България е страна.
Чл. 8. Националната здравноосигурителна
каса съблюдава спазването на правата и задълженията на ЗЗОЛ от страна на ИДП чрез:
1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от този НРД, на
изисквания, гарантиращи спазване правата
на ЗЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на
мотивиран отговор на жалби, подадени от
ЗЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИДП.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗЗОЛ
Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за видовете дентална помощ
по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по цени, определени по
ред съгласно ЗЗО.
(2) Денталната помощ по ал. 1 се определя
като основен пакет, гарантиран от бюджета
на НЗОК, съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(Наредба № 40 от 2004 г.).
Чл. 10. Денталната помощ по чл. 9, ал. 2 е
извънболнична дентална помощ, която включва първична извънболнична дентална помощ
(ПИДП) и специализирана извънболнична
дентална помощ (СИДП).
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМК А НА НРД
Чл. 11. (1) Финансовата рамка на НРД
съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл. 1,
ал. 2 ЗБНЗОК за 2013 г. – 106 500 хил. лв. – за
дентална помощ.
(2) Към финансовата рамка по ал. 1 се
включват допълнително и средствата от резерва в съответствие на чл. 26 ЗЗО в размер
269 033 хил. лв., които се разходват с решение
на Надзорния съвет (НС) на НЗОК.
(3) Представители на НЗОК и БЗС извършват наблюдение и анализ на изпълнението на
бюджета на НЗОК за 2013 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
ПО НРД
Чл. 12. Изпълнители на извънболнична
дентална помощ по НРД могат да бъдат следните лечебни заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ:
1. индивидуални практики за първична
дентална помощ;
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2. групови практики за първична дентална
помощ;
3. индивидуални практики за специализирана дентална помощ;
4. групови практики за специализирана
дентална помощ;
5. дентални центрове;
6. медико-дентални центрове.
Чл. 13. (1) Изпълнителите на дентална
помощ по НРД извършват в полза на ЗЗОЛ
договорените от НЗОК дейности.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват
при настоящите условия и ред за извършване
на видове дейности от основния пакет, за
които лечебното заведение е регистрирано в
Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ)
/Регионалната здравна инспекция (РЗИ).
Чл. 14. (1) Изпълнителите на дентална
помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и
квалификация. Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари по дентална медицина, други специалисти с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „доктор“, участващи
в диагностично-лечебния процес;
2. медицински и немедицински специалисти с образователно-квалификационна степен
„специалист“ или „бакалавър“ или „магистър“ – за извършване на дейности в рамките
на тяхната правоспособност;
3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.
(2) Лекарите по дентална медицина без
придобита специалност могат да извършват
дейности от областите на СИДП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар по
дентална медицина с придобита специалност,
който извършва дентална дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(3) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват
в диагностични, лечебни и рехабилитационни
процедури.
(4) Трудовоправните и приравнените на
тях отношения между ИДП и наетите от тях
лица не са предмет на този НРД.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ОК АЗВАНЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 15. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни
заведения, които:
1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за
лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;
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б) лекарите по дентална медицина, които
ръководят, съответно работят в лечебните заведения, са членове на съответната РК на БЗС;
в) лекари по дентална медицина – граждани
на държави – членки на Европейския съюз,
и други членки на ЕИП, Швейцария, както
и на трети държави, отговарят на условията
на закона и НРД;
г) лекарите по дентална медицина, които
работят в съответното лечебно заведение
за извънболнична помощ, не са членове на
Териториална експертна лекарска комисия
(Т ЕЛК)/ Нац иона лна експер т на лекарска
комисия (НЕЛК);
2. отговарят на настоящите специални
условия.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1
следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
Чл. 16. (1) Директорът на РЗОК от името
и за сметка на НЗОК сключва договори за
оказване на дентална помощ с лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, които
имат регистрация в РЦЗ/РЗИ на територията,
обслужвана от РЗОК.
(2) Лечебните заведения за извънболнична
дентална помощ, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната
част, глава петнадесета, раздел І.
Чл. 17. (1) Лечебни заведения, кандидатстващи за сключване на договор с НЗОК за
оказване на извънболнична дентална помощ,
подават заявления и представят документи в
РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на
НРД съгласно чл. 59а ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7
дни от установяването є писмено уведомява
лечебното заведение за това обстоятелство и
определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите
за осигуряване на достъпност и качество на
медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът на РЗОК има право да провери на
място в лечебното заведение съответствието
със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.
Чл. 18. (1) След изтичане на срока по
чл. 17, ал. 1 директорът на РЗОК сключва
договори или издава мотивирани откази за
сключване на договори в срок до 30 дни от
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подаване на документите. При установяване
на непълнота на представените документи се
прилага чл. 17, ал. 2.
(2) Типовите индивидуални договори за
ИДП се изготвят от НЗОК и се утвърждават
от управителя на НЗОК.
(3) Заплащането, условията и сроковете
за заплащане на извършените и отчетени
дентални дейности, установени по реда на
чл. 55д и 55е ЗЗО, са част от съдържанието
на типовите договори.
Чл. 19. (1) Директорът на РЗОК отказва
да сключи договор при:
1. условие, че лечебното заведение не
отговаря на изисквания на закона, което се
установява от представените документи или
при проверка;
2. липса на някое от настоящите общи или
специални изисквания и условия за сключване
на договор, което се установява от представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация,
която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно
заведение да осъществява денталната помощ,
за изпълнение на която кандидатства, което
се установява от представените документи
или при проверка;
5. наложена санкция „прекратяване на
договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5 директорът на
РЗОК може да сключи договор след изтичане
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията
„прекратяване на договор“.
(3) Директорът на РЗОК издава заповед, с
която прави мотивиран отказ за сключване
на договор с ИДП в сроковете по чл. 17 и 18.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава в писмена
форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за
издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът
може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора
и печат на РЗОК.
(5) Заповедта по ал. 3 се връчва на лицето,
което представлява лечебното заведение, или
се изпраща по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка в срок 7 работни дни от
издаването му.
(6) Заповедта, с която директорът на РЗОК
отказва да сключи договор с изпълнител на
ИДП, може да се обжалва съгласно чл. 59б,
ал. 3 ЗЗО по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като оспорването не спира
изпълнението на заповедта.
Чл. 20. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на дентална помощ се
извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО.
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(2) Условията и редът за осъществяване на
контрол по ал. 1 се определят с инструкция,
издадена от управителя на НЗОК на основание
чл. 72, ал. 5 ЗЗО.
Чл. 21. При констатирани нарушения от
контролните органи на РЗОК по изпълнение
на договорите за оказване на дентална помощ
се налагат глоби или имуществени санкции
с ъгласно а д м и н ис т рат и внона к азат ел н и т е
разпоредби на ЗЗО.
Г л а в а

о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 22. Изпълнителите на дентална помощ осъществяват дейността си съгласно
изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса за
професионална етика на лекарите по дентална
медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни
актове и НРД.
Чл. 23. (1) Изпълнителите на дентална
помощ имат право да получат заплащане
за извършените дейности при условията и
сроковете на заплащане, установени по реда
на чл. 55е ЗЗО.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
имат право да получават текуща информация
и съдействие от РЗОК относно възложените
им за изпълнение дейности.
Чл. 24. (1) Изпълнителите на дентална помощ нямат право да прилагат диагностични
и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и
създават повишен риск за здравето и живота
на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието,
освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на дентална помощ или накърняват
личното и професионалното достойнство на
лекаря, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 25. Изпълнителите на дентална помощ
се задължават да:
1. осигуряват на ЗЗОЛ договорената дентална помощ и изпълняват правилата за добра
медицинска практика съгласно условията на
НРД;
2. предоставят дентална помощ по вид и
обем, съответстваща на договорената;
3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК;
4. предписват лекарствени продукти по
вид и количества, съобразени с обективното
състояние на пациента и изискванията на
НРД и други действащи нормативни актове;
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5. не изискват плащане или доплащане от
осигуреното лице за видове дейност, която се
заплаща изцяло от НЗОК, с изключение на
случаите на заплащане и/или доплащане за
дентални дейности от задължително здравноосигурените лица при условията и по реда
на чл. 55д ЗЗО съгласно чл. 45, ал. 16 ЗЗО;
6. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура
и формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените
дейности;
8. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна
информация за здравословното му състояние
и методите за евентуалното му лечение.
Г л а в а

д е в е т а

К АЧЕСТВО НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
Чл. 26. Страните по договора извършват
системно и планирано оцен яване, мониториране и непрекъснато подобряване на
качеството на денталните услуги, с което се
осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените дентални
услуги и повишаване на удовлетвореността
на пациентите.
Г л а в а

д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТО
ОБОРОТ
Чл. 27. (1) Здравната документация във
връзка с оказването на дентална помощ по
реда на ЗЗО включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени
по съответния ред;
3. удостоверителни документи за право
на обезщетения в натура в случай на болест,
майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на
Европейски регламенти за координация на
системите за социална сигурност и двустранни
спогодби, „Удостоверение за регистрация към
НЗОК на лица, осигурени в друга държава“ и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“,
съгласно приложение № 3 „Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална
помощ на лица, осигурени в други държави“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

(2) Отчетната документация във връзка
с оказването на дентална помощ по реда на
ЗЗО включва:
1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи съгласно приложение № 4 „Финансови документи“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и
заплаща извършената дейност по договора
с НЗОК.
Чл. 28. Изпълнителите на дентална помощ
осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински и финансови документи.
Чл. 29. Документацията и документооборотът за ИДП се уреждат в специалната част
на НРД, глава петнадесета, раздел ІV.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Раздел І
Списък с лекарствени продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК
Чл. 30. Националната здравноосигурителна
каса осигурява лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната,
включени в приложение № 1 на Позитивния
лекарствен списък по чл. 262 ЗЛПХМ, публикуван на интернет страницата на Комисията
по цени и реимбурсиране, за които са подадени заявления по реда на Наредба № 10 от
2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели (Наредба № 10 от 2009 г.).
Чл. 31. Списъкът с лекарствените продукти
от приложение № 1 на ПЛС, които се заплащат
от НЗОК, се публикува на интернет страницата
на НЗОК и е задължителен за ИДП.
Чл. 32. (1) За един и същи период на лечение
НЗОК осигурява до три лекарствени продукта,
предписани на ЗЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на
предписанията, вида и броя на рецептурните
бланки, на които те са предписани.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща предписаните и отпуснати на ЗЗОЛ
лекарствени продукти при условия, по ред,
начин и срокове, посочени в Наредба № 10 от
2009 г., в списъка по чл. 30 и в сключените
договори с аптеки.
(3) Националната здравноосигурителна каса
извършва мониторинг и анализ на общата месечна и тримесечна стойност на предписаните,
отпуснати и заплатени изцяло или частично
от НЗОК лекарствени продукти, както и по
отделните заболявания по МКБ.
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(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща лекарствени продукти, предписани
и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурителни права по чл. 109, ал. 1 ЗЗО към момента
на предписване и отпускане на лекарствени
продукти;
2. лица, които са освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни
вноски съгласно чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
Чл. 33. (1) Извън списъка по чл. 30 НЗОК
осигурява:
1. напълно лекарствени продукти, предписани и отпуснати на ветерани от войните при
условията и по реда на наредбата по чл. 5,
ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за ветераните от войните (ППЗВВ);
2. частично лекарствени продукти, предписани и отпуснати на военноинвалиди и
военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите
(ЗВВ), при условията и по реда на наредбата
по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1, т. 1
са определени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването на основание чл. 5,
ал. 1 от ППЗВВ, а лекарствените продукти по
ал. 1, т. 2 – в списък, утвърден от министъра
на здравеопазването на основание чл. 15,
ал. 1 ЗВВ.
(3) Средствата за лекарствените продукти
по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет
и се изплащат от Агенцията за социално
подпомагане чрез НЗОК.
Раздел II
Условия и ред за предписване на лекарствени
продукти
Чл. 34. (1) Право да предписват лекарствени
продукти от списъка по чл. 30 имат лекари
по дентална медицина от лечебни заведения
за извънболнична дентална помощ, работещи
в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 право да предписват лекарствени продукти от списъка по
чл. 30 на лишени от свобода лица имат и
лекари по дентална медицина, работещи в
лечебните заведения към Министерството
на правосъдието.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 предписват лекарствени продукти за домашно лечение на
ЗЗОЛ на територията на страната с установени заболявания, включени в наредбата по
чл. 45, ал. 3 ЗЗО.
(4) Лекарствените продукти от списъците по
чл. 30 се предписват на лица с непрекъснати
здравноосигурителни права, лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС, от друга държава
от ЕИП или съгласно двустранни спогодби
към датата на извършване на предписанието.
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(5) Лекарствените продукти се предписват
на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване
изискванията на действащото законодателство,
настоящия НРД и сключените с НЗОК договори за оказване на дентална помощ.
Чл. 35. (1) Лекарствените продукти се
предписват само след извършен преглед,
който се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ в
амбулаторния лист.
(2) Лекарят по дентална медицина е длъжен
да уведоми ЗЗОЛ, респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните
лекарствени продукти, тяхното действие/
прилагане, странични реакции, ред и начин
на приемане, както и дали се заплащат частично от НЗОК.
Чл. 36. Назначаването и предписването на
лекарствени продукти се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти (Наредба
№ 4 от 2009 г.), на настоящия НРД и кратките
характеристики на лекарствените продукти.
Чл. 37. (1) Не се допуска за лечението
на едно ЗЗОЛ едновременно предписване
на лекарствени продукти, принадлежащи
към едно и също международно непатентно
наименование, за повече от едно заболяване
(един МКБ код) независимо от вида и броя
на издадените рецептурни бланки.
(2) Не се допуска предписване на повече
от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на
предписанията в рамките на срока, за който
са предписани лекарствени продукти.
(3) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ
на една и съща рецептурна бланка независимо
от ползвания образец предписване на напълно
и частично заплащани лекарствени продукти.
Чл. 38. При предписване на лекарствени
продукти всички данни съгласно приложение
№ 2 се отразяват в амбулаторния лист и в
електронния отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 39. В случай на получаване на информация от РЗОК или аптека за блокиране
на лекарствен продукт от списъка по чл. 30
лекарят по дентална медицина при възможност уведомява ЗЗОЛ, на които е предписан
такъв продукт.
Чл. 40. Право да предписват лекарствени
продукти от списъците по чл. 5, ал. 1 ППЗВВ
и чл. 15, ал. 1 ЗВВ имат лекари по дентална
медицина от лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, работещи в изпълнение
на договор с НЗОК.
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Раздел ІІІ
Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти
Чл. 41. Издадените от лицата по чл. 34
рецепти се изпълняват в аптека, открита от
притежател на разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти, сключил договор с НЗОК по реда на чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
Чл. 42. Рецептурните бланки имат срок на
валидност, установен в Наредба № 4 от 2009 г.
Чл. 43. (1) Лекарствените продукти, предписани на ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали, се отпускат
в аптеки, открити от притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти, сключили договори с НЗОК на
основание наредбата по чл. 5, ал. 5 ППЗВВ,
респ. наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(2) Отпускането на лекарствените продук
ти се осъществява при условията и по реда,
установени в наредбите по ал. 1.
Г л а в а
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ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗК А С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Чл. 44. (1) Лечебните заведения, сключили договор за оказване на дентална помощ
с НЗОК, осъществяват дейностите и водят
документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, при условията
и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската
експертиза на работоспособността, Наредба
№ 40 от 2004 г., Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи (правилника) и настоящия НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
необходимост лекарите по дентална медицина
извършват:
1. медицинска експертиза на временната
неработоспособност:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен
лист;
2. насочване за медицинска експертиза
към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 40 от 2004 г.;
4. насочване към ТЕЛК при условията и
по реда на чл. 22, ал. 2 от правилника.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
необходимост ЛКК от лечебните заведения за
СИДП извършват:
1. освидетелстване на лицата съгласно
чл. 23, ал. 1 от правилника;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 40 от 2004 г.
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Чл. 45. По преценка на лекар по дентална
медицина от лечебно заведение за дентална
помощ за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава
на ЗЗОЛ:
1. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост от прег
леди и консултации със съответен специалист;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при необходимост от секторна рентгенография на зъби
и/или ортопантомография.
Чл. 46. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ЛКК, лекарят по дентална медицина от лечебно заведение за дентална
помощ насочва ЗЗОЛ към ЛКК с „Талон за
медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК №6).
(2) При насочване към ЛКК лекарят по
ал. 1 представя необходимата медицинска
документация.
(3) При подготовката за ЛКК ЗЗОЛ се
насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИДП, сключили договор
с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6).
(4) Лекарската консултативна комисия,
сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, може да назначи
допълнителни за извършване на секторна
рентгенография на зъби и/или ортопантомография консултации, ако са необходими, с
„Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) и/или с „Талон за
медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно
заведение за СИДП, няма право да насочи
ЗЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към самия себе си.
Чл. 47. (1) Районната здравноосигурителна
каса е задължена да уведомява по подходящ
начин лечебните заведения за извънболнична
дентална помощ, сключили договор с НЗОК,
за сформираните ЛКК на територията на
съответната област, профила им и графика
за работата.
(2) Председателите на ЛКК, сформирани
в лечебни заведения за СИДП, представят
ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа обобщен списък на ЗЗОЛ, номерата на
протоколите от заседанията на комисията,
състава на комисията и взетите решения.
(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата
част на талона за медицинска експертиза, с
който пациентът е изпратен за експертиза на
работоспособността.
Чл. 48. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗЗОЛ и я насочва за
експертиза пред ТЕЛК.
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(2) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя
медицински протокол и прилага съответната
медицинска документация във вид и обем по
Наредба № 40 от 2004 г.
(3) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи
(РКМЕ) медицинския протокол по ал. 2, придружен от молба и съответната медицинска
документация.
(4) Когато се прецени, че представеният протокол не е достатъчно изчерпателен
съгласно приложения № 6 и 7 на Наредба
№ 40 от 2004 г., регионалната картотека на
медицинските експертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне на съответната ЛКК за
допълнителни такива.
(5) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по
реда на чл. 46, ал. 4.
Чл. 49. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на лицата
и с подготовката им за освидетелстване и
преосвидетелстване от ТЕЛК или НЕЛК, се
осигурява от НЗОК.
(2) В случай че за нуждите на медицинската
експертиза на работоспособността в частта
подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК
(НЕЛК) са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен
специалист, лекарят по дентална медицина или
ЛКК издава на ЗЗОЛ „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6);
2. специализирани медико-диагностични
изследвания (СМДИ) – секторна рентгенография на зъби и/или ортопантомография, лекарят
по дентална медицина или ЛКК издава на
ЗЗОЛ „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 50. Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелстваното
лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК).
За нуждите на преосвидетелстването лечебните заведения осъществяват дейност по реда,
описан по-горе и регламентиращ процеса на
освидетелстване по НРД.
Чл. 51. При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК)
(за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения за ПИДП и СИДП
осъществяват дейност съобразно конкретните
заболявания и в обхват, регламентирани в
Наредба № 40 от 2004 г.
Г л а в а
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМ А ЦИОННОТО ОСИГ У РЯВА НЕ И
ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 52. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са задължени да събират, поддържат
и съхраняват информация:
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1. на хартиен носител, съгласуван с БЗС,
за документи, за които се изисква подпис на
пациента, и финансови отчетни документи;
2. в електронен вид в определен от НЗОК
формат, съгласуван с БЗС, за отчитане на
ИДП пред съответната РЗОК за извършената
от тях дейност в полза на ЗЗОЛ.
(2) Изпълнителите на дентална помощ са
задължени да предоставят на НЗОК/РЗОК
само финансовите отчетни документи по ал. 1,
т. 1 – на хартиен носител, и информацията
по ал. 1, т. 2.
(3) Обемът и видът на информацията по
ал. 1 се използва за изграждане и поддържане
на регистрите на НЗОК по чл. 63, ал. 1, т. 1,
2 и 3 ЗЗО.
Чл. 53. Обемът и видът на предоставяната
информация са определени в НРД, като се
спазват реквизитите на установените в този
договор документи.
Чл. 54. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин
и в срокове, определени в приложения № 2
и 4 и чл. 55е ЗЗО.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса предоставя обратна информация на УС
на БЗС на тримесечен период за изпълнението
на бюджета.
Чл. 55. Изпълнителите на дентална помощ
са задължени да предоставят съхраняваната
при тях информация по чл. 52 при проверка
от контролните органи на НЗОК/РЗОК.
Чл. 56. При промени в нормативната
база, които налагат изменение на работните
процедури и изискванията към медицинския
софтуер, промените се публикуват на интернет
страницата на НЗОК в срок не по-малък от
30 дни преди прилагането им, в случай че
срокът не противоречи на влизането в сила
на нормативния акт.
Чл. 57. Българският зъболекарски съюз
своевременно уведомява НЗОК при промяна на личния професионален код (ЛПК) на
лекарите по дентална медицина.
Чл. 58. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните
за ЗЗОЛ и ИДП за периода, регламентиран
в чл. 67 ЗЗО.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса публикува на своята интернет страница
формат на електронния документ за отчет
на извършената дейност, изисквана от НРД.
Чл. 59. Националната здравноосигурителна
каса е задължена да използва и предоставя
данните, свързани с личността на ЗЗОЛ и
ИДП, в съответствие с изиск вани ята по
чл. 68, ал. 1 и 2 ЗЗО и Закона за защита на
личните данни.
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Чл. 60. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена чрез РЗОК да предоставя на ЗЗОЛ при поискване информация за
ИДП, сключили договор с РЗОК, съдържаща
данните по чл. 64, ал. 2 ЗЗО.
(2) Националната здравноосигурителна каса
предоставя електронна услуга за проверка
на актуалната здравноосигурителна книжка
на ЗЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК
дентални дейности на едно ЗЗОЛ за текущата
календарна година.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 61. (1) Договорът с ИДП се прекратява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните,
изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение
на лекаря по дентална медицина, регистрирал
индивидуална практика за извънболнична
дентална помощ – от момента на смъртта
или от датата на постановяване на съдебното
решение за поставяне под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията в РЦЗ/
РЗИ на лечебното заведение изпълнител при
условията на чл. 45 ЗЛЗ – от датата на влизане
в сила на акта на заличаването;
5. при заличаване на лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуалната
практика за първична или специализирана
медицинска помощ, от регистъра на БЗС, за
което председателят на районната колегия на
БЗС незабавно уведомява РЗОК – от датата
на влизане в сила на акта на заличаването;
6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на изпълнител – юридическо лице или едноличен търговец – от
момента на настъпване на съответното юридическо събитие;
7. при настъпила обективна невъзможност
за изпълнение на целия или на част от договора – изцяло, или частично – по отношение
на съответната част;
8. при отнемане на правото на лекар по
дентална медицина, регистрирал индивидуална практика, да упражнява медицинска
професия в Република България.
(2) В случаите на заличаване от регистъра
на съответната РК на БЗС при настъпила
обективна невъзможност за изпълнение на
договора или отнемане на правото да упражнява медицинска професия на лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение,
което не е регистрирано като индивидуална
практика, договорът се прекратява частично
по отношение на този лекар по дентална
медицина.
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Чл. 62. (1) Договорът с ИДП се прекратява
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
1. изпълнителят не представи отчети за
извършена дейност повече от 3 последователни месеца;
2. в случай че изпълнителят не отговаря
на условията за извършване на съответната
дейност, установени в нормативен акт или НРД.
(2) Договорът може да се прекрати с писмено
предизвестие от страна на ИДП в срок един
месец, доколкото страните не са уговорили
по-дълъг срок, но не повече от три месеца.
Чл. 63. Прекратяването на договор с ИДП
не освобождава НЗОК от задължението да
заплати на същия извършените дейности до
прекратяването на договора по представени
отчетни документи.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Раздел I
Условия, ред и необходими документи за
сключване на договори за оказване на извънболнична дентална помощ
Чл. 64. Страна по договор за оказване на
извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с
НЗОК може да бъде лечебно заведение, което
отговаря на общите условия по чл. 15, ал. 1,
т. 1 и на следните специални условия:
а) регистрация съгласно ЗЛЗ в РЦЗ/РЗИ
на територията на съответната РЗОК с предмет на дейност/дейности, за който желае да
сключи договор;
б) разполага и под държа за срока на
действие на договора изискуемо дентално и
техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 5 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с изпълнители на
извънболнична дентална помощ“.
Чл. 65. Страна по договор за оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията
по чл. 64 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Орална
хирургия“ и/или „Лицево-челюстна хирургия“.
Чл. 66. Страна по договор за оказване
на СИДП по специалност „Детска дентална
медицина“ може да бъде лечебно заведение
за ИзвбДП, което отговаря на условията по
чл. 64 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Детска
дентална медицина“.
Чл. 67. Страна по договор за оказване на
СИДП под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания може
да бъде лечебно заведение, което отговаря на
условията по чл. 64 и в което работят лекар
по дентална медицина с призната специалност
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„Детска дентална медицина“ и/или лекар по
дентална медицина с призната специалност
„Орална хирургия“ или „Лицево-челюстна
хирургия“. Лечебното заведение трябва да
отговаря на медицинския стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.
Чл. 68. Страна по договор за извършване на
секторна рентгенография на зъби и ортопантомография може да бъде лечебно заведение за
ИзвбДП, регистрирано в РЦЗ/РЗИ, с предмет
на дейност рентгенография, което отговаря на
условията по чл. 64 и в което работи лекар по
дентална медицина, притежаващ разрешение
за извършване на рентгенографска дейност,
като квалификацията се доказва с документ,
издаден от МЗ или медицински университет.
Чл. 69. Ако лечебното заведение, изпълнител на дентална помощ по договор с НЗОК,
притежава подвижни структури съгласно Наредба № 19 от 1999 г. за водене на регистър
на лечебните заведения за извънболнична
помощ и хосписите (Наредба № 19 от 1999 г.),
те трябва да отговарят на условията по чл. 64
и 66. Националната здравноосигурителна каса
заплаща за дейности, извършени в подвижни
структури, само ако последните работят в
населени места с неблагоприятни условия
и дейностите се извършват непрекъснато в
едно и също населено място не по-малко от
3 месеца.
Чл. 70. Националната здравноосигурителна
каса сключва само по един договор с изпълнител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК
за всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението
може да се осъществява на няколко места на
територията на съответната РЗОК.
Чл. 71. Лечебните заведения за ИзвбДП,
желаещи да сключат договор със съответната
РЗОК, на чиято територия са регистрирани,
представят заявление по образец, утвърден
от управителя на НЗОК, към което прилагат
документи, удостоверяващи условията по
чл. 65 – 68, както и:
1. данни за Единния идентификационен код
на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани
в държава – членка на Европейския съюз,
или в държава, страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;
2. копие от удостоверението за регистрация
на лечебното заведение в РЦЗ/РЗИ с всички
адреси на лечебното заведение;
3. декларация на хартиен носител по образец, посочен в приложение № 5, за дейността
на лечебното заведение за ИДП;
4. удостоверение за актуално членство в
съответната РК на БЗС с номер от националния
регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13, ал. 1,
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т. 3 ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК
на БЗС, както и декларация, че не са с отнети
права да упражняват дентална медицинска
професия в Република България – за лекарите по дентална медицина, които работят в
лечебните заведения;
5. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за приз
наване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци;
6. декларация за работа в лечебно заведение, регистрирано на територията на друга
РЗОК – за лекарите по дентална медицина,
които работят в лечебни заведения на територията на друга РЗОК;
7. регистрация по БУЛСТАТ;
8. график и маршрут на подвижните структури – за лечебните заведения с разкрити
подвижни структури.
Чл. 72. Изпълнителите на ИзвбДП, сключили договор с НЗОК в съответствие с НРД
за денталните дейности за 2012 г., прилагат
само следните документи:
1. в случай на настъпили промени – документи по чл. 71, т. 1, 2 и 7; документи,
удостоверяващи условията по чл. 65 – 68 или
по чл. 71, т. 5; или декларация за липса на
промени;
2. декларации по чл. 71, т. 3 и 6 – на хартиен носител;
3. документ по чл. 71, т. 4 и 8.
Чл. 73. Директорът на РЗОК не може да
изисква от лечебното заведение за дентална
помощ други документи при сключване на
договор с НЗОК освен посочените в чл. 71 и 72.
Чл. 74. При промяна на всяко от обстоятелствата по чл. 65 – 68, чл. 71 и 72 изпълнителят
на ИзвбДП е длъжен да уведоми РЗОК, като
изпрати и копие от съответния документ в
7-дневен срок от настъпване на промяната.
Раздел II
Права и задължения на изпълнителите на
извънболнична дентална медицинска помощ
Чл. 75. Изпълнителите на дентална медицинска помощ осъществяват дейността си
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ и
Кодекса за професионална етика на лекарите
по дентална медицина.
Чл. 76. Изпълнителите на дентална медицинска помощ имат право:
1. да получават заплащане за извършените
и отчетени дентални дейности по цени, определени съгласно чл. 55д ЗЗО;
2. да получават текуща информация и
съдействие относно възложените им за изпълнение дейности.
Чл. 77. Изпълнителите на дентална медицинска помощ:
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1. осигуряват достъпна дентална медицинска помощ и спазват правилата за добра
дентална практика;
2. предоставят дентална помощ по вид, обем
и качество, съответстващи на договорената;
3. предписват лекарства по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД;
4. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура
и формат, посочени в договора;
5. осигуряват на длъжностните лица на
НЗОК достъп до документи, свързани с осъществяването на дейността по договор с НЗОК;
6. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон.
Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична
дентална помощ
Чл. 78. (1) Извънболнична дентална медицинска помощ при условията и по реда
на този раздел се оказва на ЗЗОЛ, осъществили правото си на свободен избор, преглед
и лечение от лекар по дентална медицина
в лечебно заведение за ИзвбДП, сключило
договор с НЗОК, в амбулаторията, включително в подвижната структура, посочена в
договора с ИДП.
(2) Изборът по ал. 1 се осъществява в
лечебно заведение съгласно наредбата по
чл. 81, ал. 3 ЗЗ.
Чл. 79. За лицата, настанени в домове за
медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, за лицата, задържани под
стража, лишените от свобода, които нямат
достъп до дентална медицинска помощ поради липса на лекар по дентална медицина,
работещ в съответното заведение, изборът на
лекар по дентална медицина се осъществява
служебно от директора на съответната РЗОК
и председателя на съответната районна колегия на БЗС съгласувано с ръководителя на
съответната структура.
Чл. 80. (1) Задължително здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват
или променят избора си на лекар по дентална
медицина за всяка от договорените дейности
през срока на действие на НРД.
(2) Задължително здравноосигурените лица
получават договорената дентална помощ само
след доказване на здравноосигурителните си
права и представяне на здравноосигурителна книжка на избрания лекар по дентална
медицина.
(3) Лекарят по дентална медицина има
право да провери чрез предоставена електронна услуга от НЗОК номера на актуална-
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та здравноосигурителна книжка на ЗЗОЛ и
извършените и отчетени в НЗОК дентални
дейности на същото ЗЗОЛ за текущата календарна година.
Чл. 81. (1) Часовете за прием на ЗЗОЛ се
уговарят предварително между изпълнителя
на ИзвбДП и ЗЗОЛ.
(2) Лекарите по дентална медицина, работещи в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят
на видно място в амбулаторията списък с
информация относно:
1. пакетите, обемите и стойностите на
договорените дейности, за които е сключен
договор;
2. категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО,
освободени от заплащане на потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО, както и списъка
на заболяванията, при които тези лица са
освободени.
Чл. 82. (1) При първо посещение за съответната календарна година лекарят по дентална медицина извършва обстоен преглед със
снемане на зъбен статус на ЗЗОЛ.
(2) Общопрактикуващият лекар по дентална медицина и лекарят по дентална медицина – специалист, задължително попълват
за всяко ЗЗОЛ месечен „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ – НЗОК № 2), в който се отбелязва
обстоен преглед със снемане на зъбен статус
и/или оказаната дентална помощ.
Чл. 83. (1) Всеки лекар по дентална медицина отчита извършени дентални дейности
съобразно определено времетраене за всяка
дентална дейност съгласно чл. 99, но не повече от 6 часа средно дневно считано при
петдневна работна седмица, изчислено за
един календарен месец, независимо от броя
сключени договори като изпълнител и/или
като наето лице.
(2) Алинея 1 не се прилага за лекарите, изпълняващи пакет специализирана хирургична
дентална помощ, като последните оказват тази
помощ на база „Направление за консултация“
(бл. МЗ 119А).
Чл. 84. (1) В случаите на временно отсъствие
на лекар по дентална медицина от лечебно
заведение за ПИДП и СИДП (за всички видове
лечебни заведения за извънболнична дентална
помощ) той може да бъде заместен от лекар
по дентална медицина или лекар по дентална
медицина със съответната специалност.
(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното
заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни
дни от началото на заместването.
(3) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с личните си данни (ЛПК и трите имена) и ЛПК
на замествания.
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(4) Всички отчетни документи заместникът
подписва и подпечатва с личния си печат за
срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение, в
което е заместник.
(5) Лицата, определени за заместници,
трябва да притежават съответната правоспособност и да са вписани в съответния регистър
по ЗСОЛЛДМ.
Чл. 85. (1) Документацията, която е длъжен
да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този
договор, включва:
1. здравноосигурителна книжка (ЗОК);
2. първични медицински и отчетни финансови документи, които се съхраняват от
изпълнителя на ИзвбДП.
(2) В ЗОК на ЗЗОЛ се отбелязват данните
на лекаря по дентална медицина, извършил
дейността, подписът и печатът на същия, кодът
на дейността и кодът на съответния зъб по
договора с НЗОК и датата на извършването.
(3) При изчерпване на страниците в ЗОК
се използва допълнителен лист – притурка
към нея по образец.
(4) Националната здравноосигурителна каса
отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя
на ЗЗОЛ чрез РЗОК след представяне на ЗОК.
(5) При попълване ЗОК на ЗЗОЛ се спазва
хронологията по календарни години.
Чл. 86. При подмяна на ЗОК или притурката
към нея РЗОК служебно вписва извършените
за последната календарна година дентални
дейности.
Чл. 87. При необходимост от оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ общопрактикуващият лекар
по дентална медицина или специалист по
„Детска дентална медицина“ насочва ЗЗОЛ
към лекар със специалност „Орална хирургия“ и/или „Лицево-челюстна хирургия“ с
„Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Чл. 88. (1) При необходимост от дентално лечение под обща анестезия на ЗЗОЛ до
18-годишна възраст с психични заболявания
общоп рак т ик у ващи я т лекар по ден та лна
медицина или лекарят по дентална медицина – специалист, насочва ЗЗОЛ към лекар със
специалност „Психиатрия“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3); а
към специалист по „Анестезиология и интензивно лечение“ – с „Медицинско направление
за извършване на високоспециализирани медицински дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А).
(2) Въз основа на издадените от специалиста
психиатър „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 1), съдържащ диагноза и заключение за
необходимостта от това лечение, общопрактикуващият лекар по дентална медицина или
лекарят по дентална медицина – специалист,
насочва ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с пси-
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хични заболявания към изпълнител на специализирана извънболнична дентална помощ за
лечение под обща анестезия с „Направление
за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Чл. 89. При необходимост от извършване
на медико-диагностични изследвания от пакет „Образна диагностика“ (секторна рентгенография на зъби и ортопантомография)
лекарят по дентална медицина или лекарят
по дентална медицина – специалист, насочва
ЗЗОЛ към изпълнител, сключил договор по
пакет „Образна диагностика“ за секторна
рентгенография на зъби и ортопантомография с „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 90. За оказаната дентална помощ потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се
заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3
ЗЗО, както и от лицата със заболявания,
посочени в приложение № 6 „Списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Раздел ІV
Документация и документооборот за изпълнителите на извънболнична дентална помощ
Чл. 91. (1) Документацията, която е длъжен да води и съхранява в амбулаторията си
всеки ИДП по оказване на дентална помощ
по реда на ЗЗО, включва първични и отчетни
документи.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват за
срок 5 години от датата на издаването им.
Чл. 92. (1) Изпълнителят води следните
първични документи по образци съгласно
приложение № 2:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 2);
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
3. „Рецептурна бланка“ (бл. МЗ – НЗОК);
4. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
5. „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7);
6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А);
7. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
8. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) – за високоспециализирани дейности
(за анестезиологична консултация);
9. „Рецептурна книжка за военноинвалиди
и военнопострадали“;
10. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“.
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както
следва:
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1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 2):
А. От лекаря по обща дентална медицина или от лекаря – специалист по дентална
медицина:
Електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на лекаря по обща дентална
медицина или от лекаря – специалист по
дентална медицина, извършил дейностите, се
предоставя в РЗОК до третия работен ден от
месеца, следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан
от лекаря по обща дентална медицина или от
лекаря – специалист по дентална медицина,
и ЗЗОЛ, формират амбулаторния журнал на
лекаря по дентална медицина; екземпляр от
амбулаторния лист се издава и предоставя на
пациента при поискване.
Б. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят
на ДП ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на дейността си съгласно настоящите
изисквания.
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – съставя
се в един екземпл яр от изпълнител я на
извънболнична дентална помощ (общопрактикуващ лекар по дентална медицина или
специалист) при необходимост за провеждане на медико-диагностични изследвания на
ЗЗОЛ – секторна рентгенография на зъби и
ортопантомография; изпълнителят на ИДП
отчита в РЗОК „Направлението за медикодиагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4),
подписано от лекаря по дентална медицина,
извършил изследването, и ЗЗОЛ, придружено
с електронен отчет, съдържащ назначената
и извършена медико-диагностична дейност,
във формат, определен от НЗОК, подписан с
електронен подпис, до третия работен ден от
месеца, следващ отчетния;
3. „Рецеп т у рн а б л а н к а“ (о б р а з ец б л.
МЗ – НЗОК) – съставя се в два екземпляра
от изпълнителя на дентална помощ;
4. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – документът се попълва
в един екземпляр. Използва се в случаите,
когато лекар по дентална медицина или специалист изпраща ЗЗОЛ към изпълнител на
СИДП за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или ТЕЛК,
към ЛКК за извършване на експертиза на
работоспособността или при допълнително
поискани прегледи от ЛКК. В тези случаи не
се издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3), а всеки специалист,
извършил прегледа, попълва данните си в
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отрязък от талона за медицинска експертиза,
откъсва го и го изпраща в РЗОК, придружен
от електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Общият талон от „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6):
1) при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК
се прилага към месечния отчет на лекаря по
дентална медицина – специалист, представян
в РЗОК;
2) при изпращане към ЛКК остава при
председателя на ЛКК, като се прилага към
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;
3) при допълнително поискани прегледи
от ЛКК се прилага към месечния отчет на
лекаря по дентална медицина – специалист,
представян в РЗОК;
5. „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) – съставя се в
един екземпляр от изпълнителя на дентална
помощ при необходимост от провеждане на
медицинска консултация или лечение със
специалист – психиатър;
6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А) – издава се от ИДП за насочване на
ЗЗОЛ към изпълнител на СИДП или изпълнител на ПИМП;
7. „Рецептурна книжка на военноинвалиди
и военнопострадали“ – редът за издаването
є е съгласно Наредба № 4 от 2012 г. за реда
за получаване и заплащане на лекарствени
продукти на военноинвалидите и военнопострадалите;
8. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“ – редът за издаването є е съгласно
Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени
продукти и дентална помощ на ветераните
от войните.
Чл. 93. (1) Амбулаторният лист, направлението за медико-диагностична дейност и
рецептурната бланка се изготвят съгласно
изисквания и реквизити, посочени в приложение № 2.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
закупуват за своя сметка необходимите им
за извършване на съответната дейност формуляри.
Чл. 94. Изпълнителите на ИДП могат да
използват разпечатани образци на следните
документи:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 2);
2. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
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3. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
6. „Н а п ра в лен ие з а хо с п и т а л и з а ц и я “
(бл. МЗ – НЗОК № 7);
7. „Рецеп т у рн а б л а н к а“ (о б р а з ец б л.
МЗ – НЗОК);
8. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А).
Чл. 95. Финансовите отчетни документи
към фактурите (спецификациите за месечно
отчитане на дейността на изпълнителите на
ИзвбДП) – приложение № 4, се подготвят в
два екземпляра от всички лечебни заведения,
сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр, придружен с фактура, се предава в РЗОК
съгласно условията и сроковете на заплащане,
установени по реда на чл. 55е ЗЗО. Вторият
екземпляр остава в ИДП.
Чл. 96. В РЗОК се води отчетност за
всички първични медицински и отчетни документи, които ИДП представят за отчитане
на извършената дейност: електронен отчет
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, спецификации, фактури и „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл.
МЗ – НЗОК № 4), придружено с електронен
отчет, съдържащ назначените и извършени медико-диагностични изследвания, във
формат, определен от НЗОК, в случай че са
договорени.
Чл. 97. (1) При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите
отчетни документи на ИДП РЗОК ги връща
за корекция.
(2) За представени неверни данни в отчетите по договора се прилагат разпоредбите
на чл. 20 и 21.
Чл. 98. (1) Изпълнителят на ПИДП:
1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ или към изпълнител на ПИМП
с „Направление за консултация“ (бланка МЗ
119А);
2. насочва ЗЗОЛ към лечебно заведение – изпълнител на болнична помощ, с
„Направление за хоспитализация“ (бланка
МЗ – НЗОК № 7).
(2) Изпълнителят на СИДП:
1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на ПИМП
с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
2. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на БП
с „Направление за хоспи та лизаци я“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7).
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(3) Специалистът по детска дентална медицина насочва ЗЗОЛ към изпълнител на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Раздел V
Качество и показатели за ефективност на дейностите в извънболничната дентална помощ
Чл. 99. Показателите за качеството и ефективността на лечебната дейност в денталната
медицина са:
1. за достъпност:
а) спазване на предварително уговорените
часове за прием на ЗЗОЛ;
б) оказване на дентална медицинска помощ
в рамките на договорените пакети и обеми
дейности;
2. за лечение:
а) орален статус – пълен и правилно вписан;
б) диагноза – пълна и правилно вписана;
в) съобразен с диагнозата лечебен метод;
г) оформяне на оклузалната повърхност и
контакта на обтурацията със съседния зъб;
д) оформяне на обтурацията в гингивалната основа;
е) правилно проведено ендодонтско лечение;
ж) ефективност на проведеното обезболяване;
з) правилно проведено лечение на възпалителното заболяване;
3. спазване на установеното времетраене,
както следва:
а) обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на
амбулаторен лист – 15 мин.;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит – 26 мин.;
в) екстракция на временен зъб, вкл. анестезията – 17 мин.;
г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията – 22 мин.;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб (включва всички дейности без
обтурацията) – 39 мин.;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб (включва всички дейности без
обтурацията) – 141 мин.;
ж) специализиран обстоен преглед – 15
мин.;
з) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия – 20 мин.;
и) екстракция на дълбоко фрактуриран
или дълбоко разрушен зъб, вк лючително
анестезия – 45 мин.;
й) контролен преглед на някоя от дейностите по букви „з“ и „и“ (инцизия в съединителнотъканни ложи или екстракция на
дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб) – 10 мин.;
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4. показателите за спазване на установеното времетраене не се отнасят за лечението
на лица до 18-годишна възраст с психични
заболявания.
Чл. 100. Извършените и отчетени дейности
(с изключение на лечението на пулпити и
периодонтити) са за срок 12 последователни
месеца от датата на извършване на дейността.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор задължително здравноосигурени лица се считат и
лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално
осигуряване, по които Република България е
страна, и доказали правата си с удостоверителни документи за право на обезщетения в
натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания,
съгласно приложение № 3.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този рамков договор влиза в сила от
1.01.2013 г. и отменя Националния рамков
договор за денталните дейности за 2012 г.
§ 3. Договорите с изпълнители на извънболнична дентална помощ влизат в сила,
както следва:
1. от 1 януари 2013 г., при условие че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор е работил по договор
с НЗОК за оказване на същия вид дентална
помощ и че новият договор се подпише в
срока по чл. 17;
2. от датата на подписване, при условие
че изпълнителят по т. 1 е договорил дейност,
която не е извършвал по договор с НЗОК през
2012 г. – за новата по вид дейност;
3. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
§ 4. В случай че лечебно заведение за
извънболнична дентална помощ не сключи
договор с НЗОК при настоящите условия,
за извършената от него дейност от 1 януари
2013 г. до датата на отказа се подписва срочен договор.
§ 5. Всички образци на първични медицински документи, приети с НРД за денталните
дейности за 2012 г., се прилагат до издаването
на нови такива.
§ 6. В случаите на констатирани нарушения, извършени до 31.ХII.2012 г. през периода
на действие на предходния индивидуален
договор с изпълнител на дентална помощ,
глоби и имуществени санкции се налагат при
условията и по реда на ЗЗО и ЗАНН.

ВЕСТНИК
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§ 7. При необходимост от промяна на
бизнес правилата в хода на изпълнение на
финансовата година корекциите във формата
на XML файл се извършват в срок един месец. Новият формат на отчетния файл влиза
в сила един месец след публикуването му на
интернет страницата на НЗОК.
§ 8. Директорите на РЗОК осъществяват
ежедневен мониторинг на ИДП, формиращи
най-голям разход на територията на съответната РЗОК.
§ 9. Този рамков договор за денталните
дейности се сключва на основание чл. 53, ал. 1
ЗЗО, обнародва се в „Държавен вестник“ и се
публикува на официалната интернет страница
на НЗОК.
§ 10. Неразделна част от този договор са
следните приложения, които се подписват от
страните по договора, обнародват се в притурка
към „Държавен вестник“ и се публикуват на
официалната интернет страница на НЗОК:
приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
приложение № 3 „Документи, свързани с
оказване на медицинска и дентална помощ
на лица, осигурени в други държави“;
приложение № 4 „Финансови документи“;
приложение № 5 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с изпълнители на
извънболнична дентална помощ“;
приложение № 6 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са
освободени от заплащане на потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
За Националната
здравноосигурителна
каса:
Председател на
Надзорния съвет
на НЗОК:
Десислава Димитрова
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Красимир Стефанов
Валентин Николов
Д-р Минчо Вичев
Пенка ГеоргиеваБабачева
Д-р Иван Кокалов
Тома Томов
Доц. д-р Красимир
Гигов
Виктор Серов
Управител на НЗОК:
Д-р Пламен Цеков
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За Българския
зъболекарски
съюз:
Председател на УС
на БЗС:
Д-р Борислав Миланов

Д-р Николай Шарков
Д-р Донка СтанчеваЗабуртова
Д-р Явор Голчев
Д-р Пламен Петров
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Олег Гладков
Д-р Нелия Михайлова
Д-р Валентин
Павлов

Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОГОВОР № РД-НС-01-5
от 18 декември 2012 г.
за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013 г. между Националната
здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК), от една страна, и Българския
зъболекарски съюз (БЗС), от друга страна, на
основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 3 и
Код

6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на договора са обемите
дейности за здравноосигурените лица и цените на извънболничната дентална помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2013 г. при
условията и по реда на Националния рамков
договор за дентални дейности за 2013 г.
Чл. 2. Страните договарят следните цени на
видовете извънболнична дентална помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, включена в приложение
№ 3 на Наредба № 40 от 2004 г. за основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г.)
(ДВ, бр. 112 от 2004 г.):

Наименование на дейността

1

2

А

Първична дентална помощ

1

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло или
частично заплащана от НЗОК
10111 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

2

Цена (в лв.)

Цена (в лв.)

НЗОК

ПАЦИЕНТ

3

4

6,44

1,80

30111 Обтурация с амалгама или химичен композит

29,45

0

50811 Екстракция на временен зъб с анестезия

13,00

0

50911 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

29,45

0

33211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

21,92

4,70

33311 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

68,93

12,30

6,44

1,80

30112 Обтурация с амалгама или химичен композит

25,45

4,00

50912 Екстракция на зъб с анестезия

25,45

4,00

101111 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

8,24

0

301111 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена
анестезия

39,50

0

508111 Екстракция на временен зъб с анестезия

13,00

0

509111 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

29,45

0

332111 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена анестезия

36,60

0

333111 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия

91,21

0

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години, частично
заплащана от НЗОК
10112 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

3

Неблагоприятни условия на работа

4

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло
заплащана от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медикосоциални услуги, за децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна
възраст, и за лицата, задържани под стража

5
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2

0

301121 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена
анестезия

39,50

0

509121 Екстракция на зъб с анестезия

29,45

0

7,30

1,80

1

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по
детска дентална медицина, на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана
изцяло или частично от НЗОК
10121 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
30121 Обтурация с амалгама или химичен композит

31,00

0

50821 Екстракция на временен зъб с анестезия

14,50

0

50921 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

31,00

0

33221 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

24,58

4,70

33321 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

77,05

12,30

101211 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

9,10

0

301211 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена
анестезия

41,40

0

508211 Екстракция на временен зъб с анестезия

15,50

0

509211 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

31,00

0

332211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена анестезия

39,26

0

333211 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия

99,33

0

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по
детска дентална медицина, на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана
изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, и за лицата, задържани под стража

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица
до 18 години, частично заплащана от НЗОК
102214 Специализиран обстоен преглед

7,30

1,80

520214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

16,40

3,00

510214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб, включително анестезия

31,60

5,00

3,80

0,80

544214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
4

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица
над 18 години, частично заплащана от НЗОК
102224 Специализиран обстоен преглед

0
7,30

1,80

520224 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

11,90

7,50

510224 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб, включително анестезия

23,10

13,50

3,80

0,80

544224 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
5

4
8,24

Специализирана дентална помощ

3

3

101121 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

Б

2
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Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана
изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа до 18-годишна възраст, включително и за
лицата, задържани под стража

0

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

1022114 Специализиран обстоен преглед
5202114 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

19,40

0

5102114 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб, включително анестезия

36,60

0

4,60

0

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана
изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

0

5202214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

19,40

0

5102214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб, включително анестезия

36,60

0

4,60

0

Специализирана дентална помощ за ЗЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия

0

903212 24-часово активно наблюдение при необходимост след общата
анестезия

25,30

0

101212 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

17,30

0

301212 Обтурация с амалгама или химичен композит

38,60

0

508212 Екстракция на временен зъб с анестезия

19,95

0

509212 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

38,60

0

332212 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

42,60

0

333212 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

139,70

0

520212 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

30,60

0

510212 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб

55,90

0

8,05

0

544212 Контролен преглед след някоя от горните две дейности

9

0

9,10

5442214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности

8

4
0

1022214 Специализиран обстоен преглед

7

3
9,10

5442114 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
6
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Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години
901212 Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

41,25
(на час,
максимална
продължителност 180
минути)

0

902212 Обща анестезия в болнично лечебно заведение

41,25
(на час,
максимална
продължителност 360
минути)

0

Лечебно-консултативна комисия (ЛКК)
261 Подготовка за ЛКК

2,50

0

262 ЛКК

2,50

0

263 По искане на ЛКК

2,50

0

264 По искане на ТЕЛК

2,50

0

С Т Р.
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Чл. 3. (1) Всяко задължително здравноосигурено лице (ЗЗОЛ), потърсило дентална помощ,
има право да получи следния обем дейности,
диференцирано по възрастови групи:
1. при ЗЗОЛ до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен
статус веднъж за съответната календарна година
и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват
до две лечения на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
2. при ЗЗОЛ над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен
статус веднъж за съответната календарна година
и допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната
календарна година.
(2) Всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст с
психични заболявания, потърсило дентална
помощ, има право да получи дейностите без
ограничение на обема.
Чл. 4. Остойностяването на дейностите за
извънболнична дентална помощ, предмет на
настоящия договор, е базирано на фактическите разходи, извършени през предходна година
или екстраполирани на базата на исторически
разходи, обем дейности и натовареност. Цените,
приети по този договор, се заплащат в съответствие с методиките за остойностяване и за
заплащане на денталната помощ по чл. 55е ЗЗО.
Чл. 5. Обемите и цените по този договор
могат да бъдат променяни в съответствие със
Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г. Представителите на Българския зъболекарски съюз
(БЗС) и НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за годината
в частта на здравноосигурителните плащания
за извънболнична дентална помощ.
1. Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 юни надхвърля с повече от 20 на сто
половината от предвидените в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2013 г., наричан по-нататък „ЗБНЗОК“,
средства за заплащане на извънболничната дентална помощ, в срок до 20 юни НЗОК и БЗС
извършват корекция в цените на денталните
дейности, така че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 3 на сто.
2. Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 юли на съответната година надхвърля
с повече от 15 на сто предвидените за седемте
месеца в ЗБНЗОК средства за заплащане на
извънболничната дентална помощ, в срок до
20 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в
цените на денталните дейности, така че очакваният разход по бюджета за дентална помощ до
края на годината да не се отклонява с повече
от 3 на сто.
3. Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 август на съответната година надхвърля
с повече от 10 на сто от предвидените за осемте
месеца в ЗБНЗОК средства за заплащане на
извънболничната дентална помощ, в срок до
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20 август НЗОК извършва корекция в цените
на денталните дейности, така че очакваният
разход по бюджета за дентална помощ до края
на годината да не се отклонява с повече от
3 на сто.
4. Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 септември на съответната година надхвърля с повече от 5 на сто три четвърти от
предвидените в ЗБНЗОК средства за заплащане
на извънболничната дентална помощ, в срок
до 20 септември НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности, така
че очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява
с повече от 3 на сто.
Този договор влиза в сила от 1.01.2013 г. и
е със срок на действие до 31.12.2013 г.
Този договор се обнародва в „Държавен
вестник“ на основание чл. 55д, ал. 8 ЗЗО и е
задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на дентална помощ.
За Националната
здравноосигурителна
каса:
Надзорен съвет:
Десислава Димитрова
Красимир Стефанов
Д-р Минчо Вичев
Валентин Николов
Тома Томов
Д-р Иван Кокалов
Пенка Георгиева
Доц. д-р Красимир
Гигов
Виктор Серов
Управител на НЗОК:
Д-р Пламен Цеков
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За Българския
зъболекарски
съюз:
Д-р Николай Шарков
Д-р Борислав Миланов
Д-р Явор Голчев
Д-р Пламен Петров
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

BAS QR 2, версия 6, ревизия 3,
в сила от 1.01.2013 г.
1. Въведение.
Процедурата за акредитация (процедура)
е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на
съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/
IEC 17011:2006.
Изпълнението на процедурата гарантира
извършване на акредитацията при спазване
принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност,
недопускане на конкуренция и опазване на
производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС,
включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, извършващи дейност
както в регулирани, така и в нерегулирани
области и които са акредитирани или желаят
да се акредитират.
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Тази процедура действа съвместно с други
документи от системата за управление на
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ (ИА БСА) и документи и ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват
на български и английски език на страницата
на агенцията в интернет: http://www.nab-bas.
bg/. Такива са:
	•	 Процедура за акредитация BAS QR 2;
· Правила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
· Правила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
· Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
· Правила за работата на ТКА BAS QR 6;
· Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
· Правила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
· Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
· Процедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
· Процедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
· Инструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
· Критични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация
на системи за управление BAS QI 2
приложение 1;
· Критични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация
на системи за управление на околната
среда BAS QI 2 приложение 2;
· Инструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент
и на Съвета, BAS QI 4;
· Инструкция за етично поведение на
служителите от администрацията на ИА
БСА BAS QI 11;
· Инструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент (ЕС)
№ 600/2012 на Комисията относно проверката на докладите за емисии на парникови
газове и на докладите за тонкилометри и
относно акредитацията на проверяващи
органи съгласно Директива 2003/87/ЕО,
BAS QI 12.
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница на
документа, освен ако изрично не е определено
друго. Промените в документа се отбелязват с
наклонен шрифт в съответната ревизия. Когато
промените са над 80 %, се издава нова версия с
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нормален шрифт. При позоваване на документите се изписва пълната им идентификация със
съответната версия и ревизия. Изключение се
допуска в случаите, когато датата на позоваване
може да се определи точно и се има предвид
актуалната към тази дата версия и ревизия.
Когато ИА БСА се позовава на документ от
Системата си за управление, използва кратка
идентификация без версия и ревизия, като се
има предвид, че използва последната валидна
ревизия на документа, освен ако не е посочено
друго с преходен период.
При документи, които са публикувани на
български и английски език, определяща е
версията на български език.
За целите на този документ се прилагат
определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 765/2008 и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под „процедура за акредитация“ се разбират всички дейности, извършвани
от ИА БСА по предоставяне на акредитация,
преакредитация и разширяване на акредитация.
2. Обхват на дейност по акредитация на
ИА БСА.
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ е националният орган по акредитация на Република България в съответствие с
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ е единственият орган в Репуб
лика България, който има право да извършва акредитация на органи, които извършват
дейности по оценяване на съответствието или
други дейности, за които се прилагат схеми
за акредитация, определени с нормативен акт.
Агенцията е юридическо лице със седалище
София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ извършва дейност по акредитация на:
· лаборатории за изпитване, включително
медицински лаборатории;
· лаборатории за калибриране;
· органи за контрол;
· органи по сертификация на продукти,
включително за биологично производство
и биологични продукти;
· верификационни органи;
· органи по сертификация на системи за
управление – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001;
· органи по сертификация на персонал;
· проверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейността на ИА БСА се актуализира по реда на Процедура за нови дейности BAS QR 17 след одобрение от Съвета
по акредитация.
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Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ е пълноправен член на ЕА и
има Многостранно споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
следните области:
· калибриране;
· изпитаване;
· органи за контрол;
· сертификация на продукти;
· сертификация на персонал;
· сертификация на системи за управление.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ в качеството си на Национален орган по акредитация, който е отговорен
за акредитацията на проверяващи по околна
среда (ПОС) и за надзора върху дейностите,
извършени от ПОС в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1221/2009, участва в заседания на Форум
на органите по акредитация и лицензиращите
органи (FALB) и е обект на партньорска оценка
по отношение на акредитацията на проверяващи
по околна среда.
3. Изисквания за акредитация.
В този документ изисквания за акредитация
означава съвкупност от критерии за акредитация
Дейности

Хармонизирани стандарти,
документи с допълнителни
изисквания и нормативни
актове
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(т. 3.1), интерпретации и ръководства (т. 3.2)
и правила за акредитация (т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС трябва да удовлетворяват изискванията
за акредитация. Неспазването на изискванията
за акредитация може да доведе до ограничаване
обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране,
отнемане или отказ от акредитация.
3.1. Критерии за акредитация.
Критериите за акредитация, въз основа на
които ИА БСА осъществява дейността си, са
определени в хармонизирани стандарти, данни
за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11
от Регламент (ЕО) № 765/2008, в схеми за
акредитация, определени с нормативен акт и
в секторни схеми за акредитация.
Критериите за акредитация по видове органи
за оценяване на съответствието са посочени в
следващата таблица:

Обхват на дейност на
ООС

Списък на приложими за
процеса ръководства/външни
документи

БДС ЕN ISO/IEC 17025

Всички области

Приложение BAS QR 2 – Калибриране (ПрBASQR2 – ЛК)

Изпитване,
в к л ю ч и т е л н о БДС EN ISO/IEC 17025
м е д и ц и н с к и БДС EN ISO 15189
лаборатории

Всички области

Приложение BAS QR 2 – изпитване (ПрBASQR2–ЛИ)

Контрол

Всички области

Приложение BAS QR 2 – контрол (ПрBASQR2 – ОК)

Калибриране

БДС EN ISO/IEC 17020

Сертификация БДС EN 45011
на продукти

Всички продукти, за кои- П р и л о ж е н и е B A S QR 2 –
то са налице нормативни Сертификаци я на проду кти
документи (стандарт, техн. (ПрBASQR2 – ОСП)
спецификация, практики
и нормат и вн и а к т ове),
определящи критериите,
по които се оценяват продуктите
Биологично производство
и биологични продукти
ISO 9001

Сертификация БДС EN ISO/IEC 17021
на системи за БДС ISO/IEC 27006:2009
управление
ISO/TS 22003:2007

ISO 14001

Приложение BAS QR 2 – системи (ПрBASQR2 – ОСС)

OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
Всички области

П р и л о ж е н и е B A S QR 2 –
Сертификаци я на персона л
(ПрBASQR2 – ОСПл)

Пр о в е р я в а щ и
Регламент (ЕО) No 1221/2009 Всички области
по околна среда

Приложение BAS QR 2 – EMAS
(ПрBASQR2 – EMAS)

БДС EN ISO 14065
ВерификационРегламент (ЕС) № 600/2012 Всички области
ни органи
Регламент (ЕС) № 601/2012

Приложение BAS QR 2 – ВО
(ПрBASQR2 – ВО)

Сертификация
БДС EN ISO/IEC 17024
на персонал
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3.2. Интерпретации и ръководства.
Органите за оценка на съответствието
трябва да разполагат с всички приложими
към критериите по т. 3.1 документи, да ги
познават и да ги спазват.
Към тези документи се отнасят и ръководства и други интерпретационни документи
на EA, IAF, ILAC и други оторизирани органи, както и интерпретационни документи
(решения), утвърдени по предложения на
Техническите комитети по акредитация
(ТКА).
Приложимите при акредитация на ПОС
документи се предоставят при поискване от
деловодството на ИА БСА.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат
да се намерят на английски език в съответните интернет страници, посочени по-долу
на английски език, или от ИА БСА да се
закупи техен превод.
· EA – www.european-accreditation.org;
· ILAC – www.ilac.org;
· IAF – www.iaf.nu.
Списъци на всички приложими за процеса
на акредитация ръководства/външни документи по видове области на акредитация като
приложения към BAS QR 2 (описани в таблица по т. 3.1), както и утвърдените решения
на ТК А се публикуват в интернет страницата
на ИА БСА.
3.3. Правила за акредитация.
В допълнение към критериите за акредитация т. 3.1 и интерпретации и ръководства
т. 3.2, които трябва да бъдат приложени от
ООС, изискванията за акредитация включват
и документи (правила) от системата за управление на ИА БСА, като:
a) Процедура за акредитация BAS QR 2;
b) Правила за ползване на акредитационния
символ на БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
d) Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18;
e) Процедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27.
3.4. Промени в изискванията за акредитация.
При промяна в изискванията за акредитация ИА БСА уведомява заинтересованите
потребители на услугите по акредитация и
определя подходящ преходен период за привеждане на дейностите на ООС в съответствие
с промените. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ се стреми да
следва определен от EA, ILAC, IAF или други
оторизирани органи преходен период, но при
необходимост преходен период може да бъде
определен и от агенцията след съгласуване
със заинтересованите страни.
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В края на преходния период акредитираните
ООС трябва да са привели своите дейности
в съответствие с промените, в противен случай ИА БСА ще констатира неизпълнение на
изискванията за акредитация.
При постъпване в ИА БСА на писмено
уведомление от ООС във връзка с негово
решение да не приложи новите изисквания
за акредитация ИА БСА ще следва процедура
по отнемане на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация.
Акредитация могат да получат юридически
лица, установени:
· на територията на Република България;
· в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското
и коном и ческо п рос т ра нс т во, и л и в
Конфедерация Швейцария;
· в трети държави.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ се води от принципите за
избягване дублирането на дейности по акредитация по отношение на чуждестранни ООС,
които са организации или част от организации, разположени и юридически регистрирани
извън територията на Република България.
Агенцията извършва акредитация на ООС
извън територията на Република България при
спазване на трансграничната си политика за
акредитация, основана на EA 2/13 и на чл. 7
от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ не извършва акредитация на
ООС, установени в други държави – членки на
Европейския съюз, страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
или в Конфедерация Швейцария, с изключение
на случаите, когато:
– Националният орган по акредитация
на държавата членка, в която кандидатът
за акредитация е установен, не е преминал
успешно партньорска оценка по отношение
на дейности, за които ООС кандидатства за
акредитация;
– Националният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не извършва дейности
по акредитация, за които се кандидатства.
В посочените по-горе случаи ИА БСА
уведомява НОА на държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен,
за полученото заявление и предлага сътрудничество с местния орган за извършване на
оценката в съответствие с трансграничната
си политика за акредитация, основана на EA
2/13 и на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
3.6. Информационна система.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ поддържа информационна
система, обслужваща дейността по акредита-
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ция. Политиката на агенцията по отношение
на информираността на клиентите и заинтересованите от акредитацията среди се реализира
освен чрез Съвета по акредитация чрез Официален бюлетин и интернет страница. Всеки
кандидат за акредитация или акредитиран
орган за оценка на съответствието може да
поиска и получи необходимата му информация
и чрез посещение в офиса на агенцията, по
поща, e-mail или факс.
3.6.1. Официален бюлетин на ИА БСА.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ издава Официален бюлетин,
в който се публикуват европейски и международни новини, свързани с дейностите по
акредитация. Бюлетинът може да съдържа и
политики и документи на ИА БСА, отнасящи
се до ползвателите на акредитацията, както и
всяка друга информация, имаща отношение
към процеса по акредитация по преценка на
редакционната колегия.
3.6.2. Интернет страница.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ поддържа страница в интернет на адрес http://www.nab-bas.bg/, на която:
· обявява данните от публичния регистър
на лицата с предоставена, ограничена,
временно ограничена, спряна или отнета акредитация и публичен регистър
на проверяващите по околна среда на
страницата си в интернет;
· публикува информация за националните
органи по акредитация, отговарящи на
изискванията на чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС;
· в рубрика „Официа лни съобщени я“
публикува съобщения до акредитирани
или кандидати за акредитация лица,
неоткрити, отказали да получат или
непотърсили кореспонденция от ИА
БСА; в същата рубрика при проблемна
кореспонденция/комуникация публикува всички важни съобщения, за които
има задължения да отговори в срок;
· допълва и актуализира с материали,
имащи отношение към акредитацията.
4. Процес на акредитация.
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в
процедурата:
· подаване на заявление и откриване на
процедура (т. 4.1);
· предварително проучване (т. 4.2);
· оценка на място (т. 4.3);
· решение (т. 4.3.7);
· поддържане на акредитацията (т. 5).
Етапите на процедурата за акредитация се
изпълняват, след като са изплатени всички
финансови задължения от страна на ООС
към ИА БСА по предишна акредитация, ако
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е приложимо, и по предходни етапи на текуща
процедура за акредитация съгласно Ценоразпис на услугите на ИА БСА, BAS QR 8.
Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е български.
В случай че кандидатът за акредитация е
чуждестранен ООС, който е организация или
част от организация, разположена извън територията на Република България, процедурата
за акредитация се провежда на английски език
или друг език след допълнително договаряне
с кандидата.
4.1. Подаване на заявление и откриване на
процедура за акредитация.
4.1.1. Подаване на заявления за акредитация.
Дейността по акредитация се основава
на писмено заявление за акредитация на
кандидатстващия ООС. Писмено заявление
може да подаде всеки ООС, който не е в процедура за акредитация, преакредитация или
разширяване на акредитацията. Всеки ООС
може да кандидатства за преакредитация или
разширяване на обхват на акредитация, ако
не е със спряна или временно ограничена
акредитация или не е в процедура по спиране,
ограничаване или отнемане.
Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите
формуляри и документи, надлежно попълнени
и подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
*Заявление за акредитация – заявление за
акредитация, преакредитация или разширяване
на обхата на акредитация в зависимост от конкретния случай.

Заявлението за акредитация е комплект
от документи, съдържащ декларация, с която
заявителят се задължава да спазва изискванията за акредитация, предвидените срокове
и правилата на агенцията. Комплектът от
документи съдържа и всички документи,
изброени в списъците по-долу по видове
дейности, представени на хартиен и на електронен носител:
BAS QF 2.1
Списък на необходими документи, прилож ими към заявление за акредитаци я на
лаборатория за изпитване;
BAS QF 2.2
Списък на необходими документи, прилож ими към заявление за акредитаци я на
лаборатория за калибриране;
BAS QF 2.3
Списък на необходими документи, приложими към заявление за акредитация на орган
по сертификация на продукти;
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Списък на необходими документи, приложими към заявление за акредитация на органи
по сертификация на системи
за управление;
BAS QF 2.5
Списък на необходими документи, прилож ими към заявление за акредитаци я на
верификационни органи;
BAS QF 2.6
Списък на необходими документи, приложими към заявление за акредитация на органи
по сертификация на персонал;
BAS QF 2.7
Списък на необходими документи, приложими към заявление за акредитация на органи
за контрол;
BAS QF 2.12 Списък на необходими документи, прилож ими към заявление за акредитаци я на
проверяващи по околна среда;
BAS QF 2.14 Списък на необходими документи, прилож ими към заявление за акредитаци я на
медицински лаборатории.
Заявлението за акредитация изисква и
препраща към формуляри и документи с
информация за:
a) обща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси, правен
статут и човешки и технически ресурси;
b) обща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение в рамките на юридическото лице и адреси
на всичките му физически местонахождения,
които ще бъдат покрити от обхвата на акредитацията;
c) ясно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за оценка
на съответствието, които ООС ще предоставя, и списък със стандарти, нормативни
актове, методи и процедури, за които ООС
кандидатства за акредитация, включително
ограничение на неговата способност, ако е
приложимо);
d) участия в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност, където е приложимо;
e) притежавани акредитации, ако е приложимо.
4.1.1.2. Комплектът от документи, включващ
заявлението за акредитация и приложимите
към него документи/записи, подаван в ИА
БСА, трябва да бъде с надлежно номерирани страници и съпроводен от пълен опис с
отбелязване на началната страница на всеки
нов документ/запис.
Описът трябва да бъде заверен с подпис и
печат на представител на юридическото лице.
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Заявлението за акредитация с приложимите
документи/записи (комплект от документи на
хартиен и на електронен носител) може да
бъде подадено чрез поща или в деловодството
на ИА БСА.
4.1.2. Оценка на възможността за изпълнение и проверка на заявлението.
В срок до 30 дни от подаване на заявлението агенцията извършва оценка на възможностите си и компетентността си за неговото
изпълнение и извършва проверка за пълнотата
и редовността на представените документи,
като в случай на непълнота или нередовност
на заявителя се дават указания и се определя
срок за отстраняването им.
4.1.2.1. Оценка на възможността за изпълнение на заявлението.
В срок до 15 дни от подаване на заявлението
ИА БСА извършва оценка на способността си
да извърши акредитацията по отношение на:
a) обхвата си на дейност на ИА БСА;
b) наличие на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения
обхват;
c) наличие на подходящи, компетентни и
на разположение водещи и технически оценители/експерти;
d�������������������������������������
) възможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с местоположението на дейността на ООС и/ или по
отношение на езика, използван от заявителя,
или други специфични условия във връзка с
изискванията за акредитация;
e) възможност за спазване сроковете на
процедурата за акредитация.
Ако дейността, заявена за акредитация,
е извън обхвата на дейност по т. 2 на тази
процедура, ИА БСА информира заявителя и
при изрично негово желание може да предприеме действия по реда на процедура за нови
дейности BAS QR 17.
Ако ИА БСА установи, че не е компетентна
да извърши оценяване за заявения обхват или
не разполага с подходящи водещ оценител/
технически оценители/експерти, предлага на
заявителя привличане на такива от Национален орган по акредитация, пълноправен
член на ЕА.
В този случай може да се наложат промени
в сроковете по изпълнение на процедурата и
цените на услугите по акредитация. Процедура по акредитация се открива след писмено съгласие на заявителя за привличане на
чуждестранни оценители/експерти.
При приемане на заявление за ПОС ИА
БСА извършва прегледа и осигурява необходимите условия за изпълнение на заявлението
за акредитация съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1221/2009.
4.1.2.2. Проверка на заявлението.
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В срок до 15 дни след извършена оценка на
възможността за изпълнение на заявлението
ИА БСА извършва проверка по отношение
на пълнотата и редовността му.
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документи, изброени в т. 4.1.1
и съпътстващите ги такива, и/или необосновано отсъствие на информация в един или
повече от представените документи.
Нередовност – констатирано е липса на
един или повече от атрибутите на документа,
представяне на документ с невярно съдържание и/или невалиден документ и/или на
документ, принадлежащ на друго юридическо
лице, и/или установяване на противоречие със
или неизпълнение/неспазване на утвърдена
от Съвета по акредитация политика на ИА
БСА, и/или установяване на противоречие със
или неизпълнение/неспазване на утвърдено
решение на ТК А.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на заявлението за акредитация,
заявителят се уведомява с писмо, в което се
дават указания и се определя срок не по-дълъг от 1 месец за тяхното отстраняване при
първоначална акредитация и не по-дълъг от
7 дни при преакредитация и разширяване на
обхвата. Срокът започва да тече от датата на
получаване на писмото.
В изпълнение на дадените указания заявителят е длъжен да представи в ИА БСА
документи, допълнени и преразгледани по
отношение на редовност и пълнота.
Документите трябва да са придружени от
писмо, в което подробно да са описани извършените корекции във връзка с констатациите
от направената проверка на заявлението за
акредитация.
След представяне в ИА БСА на документи,
допълнени и преразгледани по отношение на
редовност и пълнота, агенцията извършва повторна проверка в срок до 30 дни при заявление
за първоначална акредитация и в срок до 10 дни
при заявление за преакредитация и разширяване
на обхвата.
При неотстраняване на констатирани непълнота/нередовност заявлението с подадените документи се връща на заявителя с отказ за
регистрация на заявлението за акредитация.
4.1.3. Определяне на водещ оценител, брой
показатели и откриване на процедура.
4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ
оценител и брой показатели.
В срок до 7 дни след установяване на
пълнота и редовност на всички необходими
документи ИА БСА определя водещ оценител
по конкретното заявление.
С писмо клиентът се уведомява за определения водещ оценител и броя на определените
показатели на база, на които се определят
дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS
QR 8.
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В срок до 5 дни от получаване на уведомителното писмо заявителят има право да
възрази еднократно срещу определения водещ
оценител и/или определения брой показатели.
· В случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения
водещ оценител, на базата на обективни
данни за наличие на конфликт на интереси, например: че лицето е консултант
на ООС или разполага с обективни
данни, че лицето е (бил е нает до преди две години от оценката/предстои да
е) служител (нает да извършва услуги)
на конкурентна организация и/или от
гледна точка на фактическа некомпетентност се извършва нов преглед по
реда на т. 4.1.2, определяне на нов водещ
оценител и ново съгласуване с кандидата
за акредитация.
· В случай че заявителят възрази писмено
и аргументирано срещу определения
брой показатели, се извършва преразглеждане и обсъждане между страните
с цел да се получи съгласие между тях
за броя показатели, определен съгласно
„Указания за определяне на броя показатели“.
В случай че заявителят не възрази писмено в определения срок на съгласувателното
писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с
избора на водещ оценител и брой показатели.
4.1.3.2. Откриване на процедура.
След съгласуване на определения водещ
оценител и броя показатели от заявителя
агенцията открива процедура за акредитация
и поставя регистрационен номер на открита
процедура върху заявлението за акредитация.
До клиента се изпраща писмо, с което
се информира за регистрационния номер на
откритата процедура за акредитация и дължимата сума за извършване на предварително
проучване съгласно приложена към писмото
фактура. В срок до 5 дни от получаване на
уведомителното писмо заявителят е длъжен
да заплати определената съгласно Ценоразпис
BAS QR 8 цена за предварително проучване.
4.1.4. Отказ от откриване на процедура.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ отказва откриване на процедура за акредитация, когато е налице едно
или повече от следните обстоятелства:
a) заявена за акредитация дейност извън
обхвата на дейност на ИА БСА;
b) липса на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения
от клиента обхват;
c) липса на подходящи, включително компетентни и на разположение водещ оценител
и/или технически оценители/експерти;
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d) невъзможност да бъде реализирана
процедурата за акредитация във връзка
с местоположение на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван от
заявителя, и/или други специфични условия
във връзка с изискванията за акредитация;
e) невъзможност за спазване сроковете
за акредитация;
f) неизпълнение на финансови задължения
по открити процедури и/или поддържане
на акредитацията на юридическо лице, към
което принадлежи ООС;
g) неспазване на срока по т. 4.1.2.2 за
изпращане/представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по
отношение на пълнота и/или редовност;
h) повторно наличие на непълнота или
нередовност на подадените документи за
акредитация;
i) неприключила процедура за акредитация,
преакредитация или разширяване на акредитацията по заявление на същия кандидат;
j) спряна акредитация или започнала процедура по спиране или отнемане на акредитацията на кандидата;
k) период до изтичане валидността на предоставена акредитация, по-малък от 8 месеца,
при заявление за преакредитация и/или разширяване на обхвата на акредитация;
l) непредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация;
m) непостигане съгласие за определен/и
водещ оценител и/или брой показатели.
Лицата, на които е отказана акредитация,
могат да подадат заявление за акредитация
отново след представяне на доказателства,
че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация и с процедурите за
акредитация на агенцията.
Акредитирано лице, желаещо да получи
акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване.
Предварителното проучване представлява
преглед на документите и записите и оценка
на тяхното съответствие с изискванията за
акредитация.
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация включва и преглед на предходни оценки.
В етапа на предварително проучване за
първоначална акредитаци я, при изразено
писмено желание на заявителя, може да бъде
проведена предварителна оценка на място.
Предварителното проучване се извършва
от определения водещ оценител, който да
направи преглед на предоставените от кандидата за акредитация документи и записи по
т. 4.1 и оценка по документираната система
за съответствие с приложимите изисквания
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за акредитация. При необходимост може да
бъде включен технически оценител/експерт.
Предварителното проучване завършва с
доклад от водещия оценител с експертно
заключение и предложение за следващ етап
на процедурата.
4.2.1. Предварително проучване (преглед
на документи).
Предварителното проучване се провежда
до един месец от датата на откриване на процедурата за акредитация, за което на клиента
се предоставя доклад от определения водещ
оценител. В този срок, ако са констатирани
пропуски, на клиента се предоставя констативен доклад и срокът се удължава с един месец
(до два месеца от откриване на процедурата).
В рамките на десет дни от получаване на
констативния доклад заявителят е длъжен
да представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняване на пропуските.
4.2.2. Предварително проучване (чрез предварителна оценка на място).
Предварителната оценка на място позволява да се определи и формулира в детайли
обхватът на акредитация на кандидата, да се
направи оценка на готовността му за преминаване към първоначална оценка, както и да
се подпомогне нейното планиране.
Предварителната оценка на място приключва с предоставяне на доклад в срока на
предварителното проучване (до един месец
от откриване на процедурата) или при констатиране на пропуски с предоставяне на
констативен доклад (BAS QА 2.1.1) в деня на
приключване на оценката на място. В рамките
на десет дни от получаване на констативен
доклад (BAS QА 2.1.1) заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняването на констатираните
пропуски (BAS QА 2.1.1).
И при двата случая по т. 4.2.1 и т. 4.2.2
клиентът подава документите с писмо, в което
подробно да са описани проведените коригиращи действия във връзка с констатациите от
предварителното проучване и приложените
документи.
В разширения срок на предварителното
проучване (два месеца от откриване на процедурата) ИА БСА е длъжна да направи оценка на
представените документирани доказателства и
да уведоми заявителя относно продължението
на процедурата за акредитация.
В случай че пропуските не са отстранени
или сроковете не са спазени, БСА решава как
да продължи процедурата по акредитация, а
именно: извършване на оценка на място или
отказ от акредитация.
4.3. Оценяване.
4.3.1. Принципи и методи.
Ако е налице положително експертно
заключение от предварителното проучване,
се извършва оценка на място от екип от
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оценители, чиято цел е да оцени съответствието с изискванията за акредитация.
Оценяването на място включва един или
повече от следните методи:
a) преглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи
от системата за управление на ООС за съответствие с изискванията за акредитация (вж.
т. 3); преглед на записите на ООС от извършената дейност, за персонала, от контрола
на качеството, вътрешни одити, прегледи от
ръководството, доклади от предходни оценки,
доклади от оценки на други органи по акредитация и др.;
b) офис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система за
управление на ООС чрез оценка на документирани доказателства;
c) наблюдение (witness) – наблюдение и
оценка на дейности, извършвани от ООС
(такива като изпитване; калибриране; сертификация на продукти, на системи, на персонал; контрол; заверяване на доклад по околна
среда и други); наблюдението на дейностите е
задължителен елемент от оценката на място;
d) изпитване за пригодност – оценка на
компетентността на ООС при участието им
в междулабораторни сравнения (ILC) при
изпитване/калибриране; този метод е задължителен за оценяването на лабораториите за
изпитване и/или калибриране;
e) интервю – оценка на компетентността на
персонала на ООС чрез целенасочено интервю.
При оценки на място за първоначална
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата се извършва пълно oценяване или
оценяване на минимум 80 % от заявения за
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхват.
4.3.2. Подготовка на оценка.
Най-малко 10 дни преди провеждане на
оценка ИА БСА договаря периода, състава,
пълномощията на екипа и плана за оценка с
ООС. Най-малко 5 дни преди извършване на
оценката ООС трябва писмено да потвърди
съгласието си с определените дата/и екип,
пълномощията на екипа и план на оценката. В случай че има писмено аргументирано
неодобрение от страна на заявителя за член
на екипа за оценка, ИА БСА извършва нов
подбор на екипа за оценка и ново съгласуване. Ако няма на разположение подходящ
водещ оценител/технически оценител/експерт,
оценката може да бъде отложена и/или да
бъде привлечен водещ оценител/технически
оценител/експерт от друг национален орган по
акредитация или да не бъде оценен обхватът,
за който не е на разположение технически
оценител/експерт на този етап от процеса
по акредитация.
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Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ може да изисква писмено от
ООС допълнителна информация, необходима
за подготовката на оценката, като методи,
процедури, инструкции и други съотносими
документи. Органът за оценка на съответствието трябва да предостави в ИА БСА изисканата
информация и всички направени промени в
системата си за управление в определен от
ИА БСА срок. Ако поисканите документи
не бъдат представени в определения срок,
водещият оценител планира допълнително
време при планиране на оценката, което се
заплаща съгласно Ценоразпис на услугите по
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
4.3.3. Оценка на място.
Оценката на място следва да бъде проведена в срок до 3 месеца от датата на приключване на предварителното проучване при
процедури за първоначална акредитация и в
срок до 1 месец от датата на приключване
на предварителното проучване при процедури
за преакредитация/разширяване на обхвата
на акредитация.
Оценката на място започва с откриваща
среща и приключва със закриваща среща.
По време на оценката на място екипът
оценява степента на внедряване, поддържане
и ефикасността на системата за управление и
компетентността на ООС. Органът за оценка
на съответствието трябва да демонстрира, че
е компетентен да извършва всички дейности
и във всички области, за които е заявил желание за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички
записи, документи и персонал на ООС. Извадката – обект на оценка, трябва да бъде
представителна до толкова, доколкото е възможно в зависимост от дейността на ООС.
Всеки избор на екипа трябва да бъде направен
от гледна точка на риск и значимост за демонстриране на компетентност от страна на
ООС. Поради извадковия подход не може да
се твърди, че са установени всички съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да направи оценка най-малко на един пълен цикъл на
вътрешен одит и преглед от ръководството.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ може да прекрати оценка на
място при следните обстоятелства:
· Органът за оценка на съответствието
не е осигурил всички необходими условия
за работа на екипите по оценяване и по
надзор, както се изисква от т. 8.1.d от
тази процедура;
· Органът за оценка на съответствието не
е осигурил възможност за извършване на
наблюдение (witness) на неговата дейност
от страна на екипа, както се изисква от
т. 8.1. f от тази процедура;
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· екипът констатира несъответствие/я,
които водят до спиране или отнемане/
отказ от акредитация, при което продължаването на оценката няма да повлияе
върху резултата от оценяването.
Прекратяването на оценка на място се осъществява по решение на водещия оценител след
съгласуване с началник на отдел ИО и директор
дирекция АООС.
Когато ООС има дейности на няколко местонахождения (различни адреси), оценката при
първоначална акредитация и преакредитация
трябва да обхване всички тях. При планиране
на оценка на място се спазват правилата на
BAS QI 2.
Оценката на място на ОСС, ОСП, ВО,
ОСПл и ПОС приключва със закриваща среща, която се провежда най-късно до 3 месеца
от откриващата среща. В този период ООС
е длъжен да предостави възможност на БСА
да извърши необходимите наблюдения на
дейността му.
4.3.4. Докладване след оценка на място.
След оценката екипът трябва да изготви
доклад, който съдържа най-малко следното:
1. записи от проведените наблюдения на
дейността;
2. заключение за състоянието на системата
за управление и компетентността на ООС;
3. заключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията за акредитация, и
4. констатираните несъответствия, ако
има такива.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ предоставя на ООС доклад
от оценката до 15 дни от закриващата среща.
4.3.5. Несъответствия и коригиращи действия.
4.3.5.1. Класификация.
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3
на този документ.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ класифицира несъответствията като значителни или незначителни по
следните критерии:
Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса
на прилагане или поддържане на едно или
повече от изискванията за акредитация (вж.
т. 3), което води до заключение, че дейността
на ООС, общата компетентност и системата
за управление не са в състояние да осигурят
необходимото качество на предоставяните
услуги, включително достоверността на издаваните от него документи.
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение
на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3), което води до съмнение
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относно качеството на предоставяните от
ООС услуги, включително достоверността на
издаваните от него документи.
За всички видове несъответствия ООС
трябва да проведе коригиращи действия, които
трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА,
преди да бъде взето решение за предоставяне
на акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата на акредитация или потвърждаване
на действието на акредитацията за периода
на нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е
отговорност на водещия оценител.
4.3.5.2. Коригиращи действия.
a) Док ладване на несъответствията се
извършва в края на оценката на място по
време на закриваща среща, след като са класифицирани от водещия оценител. Закриваща
среща при продължителна оценка (например
при органи по сертификация) се провежда
до 5 дни след приключване на последното
проведено наблюдение.
Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява, че е информиран за тях с подпис
върху съответения формуляр. Неподписването
на формуляра от страна на ООС или юридическото лице не анулира констатираното
несъответствие.
b) В съответствие с прилаганата от ИА
БСА концепция, че коригиращите действия
трябва да елиминират причините за появата
на несъответствие, с цел предотвратяване на
повторната му поява при констатиране на
несъответствия от ръководството на ООС
се изисква:
– да извърши анализ за първопричините,
довели до възникване на несъответствията;
– да предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
– да извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново или
да коригира извършената несъответстваща
услуга или продукт – корекция;
– да предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
– да извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
Органът за оценка на съответствието трябва да представи в ИА БСА пълен доклад за
коригиращи действия, включващ информация
за всички действия по дейностите, посочени
по-горе.
c) Коригиращи действия след първоначална
оценка:
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация
разполага с 2 месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи
действия. В рамките на този срок ООС трябва
да представи доклад за коригиращи действия.
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Коригиращи действия след:
оценка при планов надзор;
оценка при надзор по сигнал;
извънредни оценки с изключение на тези
за възстановяване на акредитацията при
спиране и временно органичаване, поради
несъответствие с изискванията за акредитация;
· оценка за разширяване на обхвата на
акредитация;
· оценка за преакредитация.
Орган ът за оценка на съот ветст вието
разполага с 1 месец от докладване на несъответствията за изпълнение на коригиращи
действия по констатирани при оценката незначителни несъответствия.
При констатирано едно или повече значителни несъответствия ООС трябва да представи в Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ подробен план за изпълнение
на коригиращи действия в рамките на 10 дни
от докладване на несъответствията. Планът
трябва да обхваща анализ на първопричините
за възникване на несъответствията и всички
последващи действия във връзка с отстраняването им със срокове и отговорни лица
за изпълнението им. Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ извършва оценка на направения от ООС анализ и
плана за действия до 5 дни от получаването
му. Отрицателна оценка на анализа и плана
води до предприемане на незабавни действия
за временно спиране на акредитацията.
След одобряване на анализа и плана от
страна на ИА БСА ООС трябва да представи
доклад за коригиращи действия в срок до
1 месец от докладване на несъответствията.
4.3.6. Последваща оценка.
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатираните по време на оценката несъответствия,
се оценява на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да
демонстрира, че предприетите коригиращи
действия са базирани на подходящ анализ,
показал първопричината за възникване на
несъответствие, и анализ на разпространението на несъответствието. Органът за оценка
на съответствието трябва да може да покаже,
че е направена проверка от негова страна на
предприетите коригиращи действия и тя е
показала ефикасно закриване на несъответствията.
4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка.
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е длъжна в рамките на
1 месец след доклада на ООС по т. 4.3.5.2 да
извърши последваща оценка и да докладва за
резултатите от нея.
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Видът и обхватът на последващата оценка
се определят от вида и обхвата на оценката,
при която е/са констатирано/и несъответствието/та, т.е.:
констатирано несъответствие по време
на наблюдение, последващата оценка
следва да бъде извършена по време на
наблюдение;
констатирано несъответствие по документи не изисква последващата оценка
на място;
констатирано несъответствие по време
на оценка в офис – последващата оценка
следва да бъде оценка на офис.
Видът и обхватът на последващата оценка
зависи още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия. По принцип последващата оценка на
ефикасността на предприетите коригиращи
действия се извършва от водещия оценител/
техническия оценител/експерт, констатирал
несъответствието. При необходимост в рамките на определения срок може да се изиска
допълнителна информация от ООС за извършване на тази последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да
се предлагат дати и обхват на последващата
оценка, но те трябва да бъдат потвърдени от
ИА БСА.
Органът за оценка на съответствието има
право само на една последваща оценка след
всяка проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при
последваща оценка може да доведе до констатиране на ново несъответствие, свързано
с възможностите на ООС да извършва адекватен анализ на първопричината за наличие
на несъответствие и провеждане на ефикасни
коригиращи действия.
4.3.6.2. Докладване за резултатите от последваща оценка.
Докладването за резултатите от последващата оценка се извършва в рамките на
срока за провеждане на последваща оценка
и се документира в анекс към доклада от
оценката на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно закрити или не са закрити в рамките на
определения срок, в анекса към доклада от
оценката ще бъде предложен отказ от акредитация/преакредитация, отказ от разширяване
на акредитацията, спиране на акредитацията за целия или спиране на акредитацията
за част от предоставения обхват (временно
ограничаване на обхвата).
В срок 10 дни от приключването на последващата оценка до заявителя се изпраща
анексът за информация.
4.3.7. Решение за акредитация.
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Взимане на решение по процедурата за
акредитация се основава на три елемента,
както следва:
a) препоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите по
време на оценяването;
b) становище с предложение за решение
на Комисия по акредитация (К А) след запознаване с доклад на водещ оценител/екип и
ако е необходимо, с документите/записите на
ООС. Комисията по акредитация заседава в
период до 6 месеца от провеждане на оценка
на място; ако посоченият период е изтекъл,
се извършва извънредна оценка за сметка на
страната, по чиято вина не е спазен горепосоченият срок.
c) решение на изпълнителния директор
на И А БСА за предоставяне, от казване,
ограничаване на обхвата, временно спиране,
временно ограничаване или за отнемане на
акредитацията след становище с предложение
за решение на К А; решението на изпълнителния директор може да бъде съобразено
със становището на К А или да се различава
от него; при писмено заявление от акредитираното лице за ограничаване на обхвата,
временно спиране, временно ограничаване
или за отнемане/отказ на акредитацията решението се взема от изпълнителния директор
без становище от К А.
Когато решението е различно от становището на К А, то се докладва пред Съвета
по акредитация. Съветът по акредитация
разглежда становището на К А и досието на
ООС и излиза със становище. Становището
на СА по конкретния случай се предоставя
на двете страни – на ръководството на ООС
и на изпълнителния директор на ИА БСА.
При положително решение проект на обхвата на акредитация се предоставя за съгласуване
на ООС. Проектът на обхвата на акредитация
трябва да бъде върнат в ИА БСА с положен
подпис от представляващия ООС на всяка
страница, удостоверяващ приемливостта на
изготвения проект, в срок до 15 дни.
При отрицателно решение лицето може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 6 месеца от датата на получаване
на заповедта.
При установяване, че лицето не отговаря
на изискванията за акредитация, ИА БСА
отказва акредитация с мотивирана писмена
заповед, която се съобщава на заявителя в
7-дневен срок от издаването є.
4.3.8. Документи за акредитация.
Сертификатът за акредитация удостоверява компетентността на акредитираните
лица да извършват дейности по оценяване на
съответствието на посочения в него адрес по
местонахождение.
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При установяване, че лицето отговаря на
изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор
на агенцията издава заповед и сертификат за
акредитация в срок един месец от представянето на писменото становище по 4.3.7 b)
от процедурата.
Сертификат за акредитация съдържа:
a) наименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
c) наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен код – за
юридическо лице или едноличен търговец,
или еквивалентни данни за чуждестранно
юридическо лице;
d) идентификационни данни на акредитирания обект;
e) основание за издаването му – нормативен
акт, стандарт, ръководство;
f) вида на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване и срок на
валидност; обхватът може да бъде представен
в приложение към сертификата;
g) подпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния
директор в случаите по чл. 10, ал. 5 ЗНАООС;
h) номер и дата на приложението, ако има
такова;
i) дата на първоначалната акредитация в
случаите, когато има получена.
Приложение към сертификат за акредитация:
Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата
на акредитация в зависимост от различните
видове акредитации.
Сертификатът за акредитация се издава
в един оригинален екземпляр на български
език. Приложението, което е неразделна част
от него, се издава в два оригинала – един за
акредитираното лице и един за архива на
агенцията. По желание на ООС, който не
оперира на територията на Република България, сертификатът и приложението се издават
само на английски език.
При желание на ООС ИА БСА издава
сертификат и на английски език след заплатена сума съгласно Ценоразпис на услугите
по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8). За
да бъде издадено и приложението към сертификата на английски език, акредитираният
ООС представя превод на приложението,
извършен от сертифициран регистриран преводач, и документ за платена сума съгласно
Ценоразпис на услугите по акредитация на
ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът с приложението и заповедта
за акредитация се получават от представител
на юридическото лице, ръководителя на акредитирания ООС или надлежно упълномощено
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от него лице срещу документ за внесена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът за акредитация е поименен и
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне
от страна на акредитираното лице.
Издадените сертификати за акредитация
се завеждат в публичен регистър на лицата
с предоставена акредитация. За проверяващи
по околна среда ИА БСА информира компетентните органи.
Сертификатът и приложението към него са
собственост на ИА БСА. При получаване на
нови документи за акредитация, за преакредитация или при преиздаване ООС е длъжен
да върне оригиналите на предоставените му,
станали невалидни документи.
5. Поддържане на акредитацията.
Акредитацията е с валидност 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се
извършва за целия период на валидност на
сертификата за акредитация. Поддържането
на акредитацията включва надзор и други
действия, извършвани от агенцията, с цел да
се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията
и процедурите за акредитация на агенцията
и запазване на доверието в качеството на
предлаганите от акредитираните лица услуги.
След предоставяне на акредитация акредитираните ООС се оценяват периодично. До
изтичане на валидността на акредитацията ИА
БСА извършва периодични надзорни оценки.
По време на периода на валидност на
акредитация акредитираният ООС може да
промени (ограничи или разшири) обхвата на
акредитация, като срокът на валидност на
предоставената акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част
от предоставения обхват (временно ограничаване на обхвата), за ограничаване и отнемане
на акредитацията се вземат при изпълнение
на правилата на т. 4.3.7 от тази процедура.
5.1. Планов надзор.
Надзорът се осъществява чрез оценка на
място за установяване съответствието на
акредитираните лица с изискванията за акредитация и с процедурите за акредитация на
агенцията, като се взема предвид и участие
на акредитираните лаборатории в междулабораторни сравнения, изпитвания за пригодност
или други дейности, удостоверяващи компетентността на акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на
утвърдени програми за периодична оценка
на компетентността на акредитираните лица.

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

След предоставяне на първоначална акредитация/преакредитация първият планов
надзор чрез оценка на място се извършва в
срок от 9 до 12 месеца от датата на издаване
на сертификата за първоначална акредитация/преакредитация. Всеки следващ планов
надзор/преоценка се извършва в срок от 18
до 24 месеца от предходната оценка на място,
като при подадено заявление за преакредитация
последният планов надзор се комбинира с оценка
за преакредитация (преоценка).
Поддържането на акредитацията на Верификационните органи се извършва за целия
период на предоставената акредитация чрез
годишни надзорни с цел да се провери поддържането и прилагането на вътрешните процедури
с обръщане на внимание на разпределяне на
отговорностите на подходящо квалифицирани
екипи за верификация. Първи планов надзор на
ВО се провежда не по-късно от 12 месеца след
датата, на която е издаден неговият сертификат за акредитация.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства
ООС може писмено да изиска от ИА БСА
отлагане/промяна на периода на надзор само
в случай, че не се нарушава регламентираният
период за провеждане на надзор.
Всеки отказ на ООС за провеждане на
надзор в нарушаване на регламентираните
периоди за неговото провеждане се счита за
неизпълнение на изискванията за акредитация
и води до спиране на акредитацията.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6
от тази процедура.
5.2. Извънредна оценка (включително надзор по сигнал).
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ може да реши да извърши извън
редна оценка на място при:
· получена информация за настъпили промени в условията, при които е предоставена
акредитацията;
· постъпили писмени сигнали за нарушения
от страна на акредитирани лица, публикувани или огласени критични материали
в средствата за масово осведомяване;
· сигнали за некоректно позоваване на акредитацията;
· заблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали;
· разпореждане вследствие на извършен
контрол по документи съгласно Процедура
за контрол на процесите по оценяване и
взимане на решение (BAS QR 26);
· пропуснат срок по т. 4.3.7 b) от тази
процедура.
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Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА при постъпила информация
от Орган по сертификация на продукти за неговите намерения да използва неакредитиран
ООС като подизпълнител.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА за възстановяване на
акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 от тази
процедура.
В срок до 1 месец след получаване/огласяване на сигнал/информация ИА БСА може
да изиска първоначално писмена информация
от ООС във връзка със сигнала/жалбата и/
или да извърши извънредна оценка на място.
Обхватът на извънредната оценка се определя от спецификата на всеки конкретен случай,
за който е сезирана или се самосезира ИА
БСА. Ако в период до 3 месеца от датата на
получаване/огласяване на сигнал/информация
е планирано провеждане на планов надзор,
същият може да бъде проведен в рамките на
извънредната оценка.
При надзор по сигнал ООС се уведомява
само за датата на оценката на място.
5.3. Преиздаване на сертификат за акредитация и приложението към него.
5.3.1. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ преиздава сертификат
за акредитация при промяна на елемент от
съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8.
Приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при
необходимост се преиздава с преиздаване на
сертификата.
Условия, при които се извършва преиздаване на сертификат за акредитация на ООС:
a) Органът за оценка на съответствието
отговаря на изискванията за акредитация;
b) политиката и системата за управление
остават непроменени;
c) управлението на юридическото лице и
ООС, както и основният персонал на ООС
остават непроменени;
d) организационната структура на ООС
остава непроменена;
e) методите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
f) техническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по сертификация на системи за управление).
Органът за оценка на съответствието трябва
да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са
изпълнени горните условия.
5.3.2. Условия, при които се извършва
прехвърляне на предоставена акредитация
на ООС, съгласно чл. 22 ЗНАООС:
a) наличие на документирани доказателства за преминаване на ООС от едното към
другото юридическо лице;
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b) наличие на доказателства за изгубване
на права като акредитиран ООС на единия
правен субект и прехвърлянето на правата
към новия правен субект;
c) декларация за доброволен отказ от акредитация от името на старото юридическо лице;
d) публично изявление, че предоставената
акредитация към старото юридическо лице
е невалидна;
e) преминалият към новото юридическо
лице ООС продължава да отговаря на изискванията за акредитация;
f) политиката и системата за управление
на ООС остават непроменени;
g) ръководството на ООС, както и основният персонал на ООС остават непроменени;
h) организационната структура на ООС в
рамките на юридическо лице остава непроменена;
i) методите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
j) техническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по сертификация на системи за управление).
Органът за оценка на съответствието трябва
да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са
изпълнени горните условия.
Преди да вземе решение относно преиздаване на сертификат за акредитацията или
прехвърляне на предоставената акредитацията,
ИА БСА извършва оценка най-малко чрез
преглед на представените от ООС документи. При необходимост, например, ако някое
от условията не е изпълнено или са налице
неясноти в представените документирани
доказателства, ИА БСА извършва оценка на
място за установяване на съответствието на
ОСС с изискванията за акредитация.
Решението за преиздаване/прехвърляне на
акредитацията се взема от изпълнителния
директор въз основа на доклад от водещ оценител/екип по оценяване, провел последната
оценка на място.
При положително решение ООС получава
нови документи за акредитация, в които е
отразена настъпилата промяна, като регистрационният номер на сертификата за акредитация не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят.
5.4. Отказ за предоставяне на акредитация, спиране, ограничаване, отнемане на
акредитацията.
При констатиране на несъответствие на
акредитираните лица или на кандидатите за
акредитация с изискванията за акредитация
И А БСА ог раничава акредитирани я или
заявения за акредитация обхват, временно
ограничава обхвата на акредитацията, спира,
отказва или отнема акредитацията.
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Органът за оценка на съответствието трябва
през периода на акредитация непрекъснато да
е в съответствие с изискванията за акредитация. Органът за оценка на съответствието
трябва да може да демонстрира тази непрекъснатост на съответствието си с изискванията
за акредитация от дата на предоставяне на
акредитацията/преакредитация за целия обхват и във всички области на предоставената
акредитация.
Ако ООС е на мнение, че няма да може
да поддържа акредитацията си за конкретна
част от обхвата/област, трябва незабавно
да уведоми ИА БСА. Не е допустимо това
уведомяване да става по време на оценка
на място.
5.4.1. Спиране на акредитацията за целия
или за част от предоставения обхват (временно
ограничаване на обхвата на акредитация).
Спирането или временното ограничаване
на обхвата на акредитацията са за срок до
6 месеца.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ извършва спиране на акредитацията, когато обективни доказателства,
установени по време на оценки на място или
по друг начин, показват, че акредитираното
лице не съответства на изискванията за акредитация и процедурите на агенцията. Спиране на акредитацията е процес, при който
акредитацията е временно невалидна.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ извършва временно ограничаване обхвата на акредитацията, когато
акредитираното лице е временно в невъзможност да извършва част от дейностите,
за които е акредитирано, и те не влияят на
възможността му да извършва дейността си
по останалата част от обхвата.
Спирането или временното ограничаване е
процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата
на акредитация.
В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на ИА БСА или по друг начин да се позовава
на акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да изпълняват процедури по заявки за сертификация
или да предоставят сертификати в обхвата на
спряната/временно ограничена акредитация.
По предоставените сертификации трябва да се
изпълняват съответните дейности по надзор.
Лицето, чиято акредитация е с ограничен
или временно ограничен обхват, получава
сертификат за акредитация и приложението
към него с ограничен или временно ограничен обхват.
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При спиране на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него в 14-дневен
срок от получаване на заповедта и да спре
позоваването си на акредитация независимо
дали е оспорило или не заповедта.
5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно
ограничаване на акредитацията.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ спира/временно ограничава
акредитацията:
a) в срок до един месец от установяване на
следните обстоятелства:
· констатиране на значително несъответствие, свързано със спазване на правилата
за използване на акредитационния символ
на ИА БСА (BAS QR5);
· констатиране на несъответствия, които
водят до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието
не осигурява необходимото качество на
предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
· отрицателна оценка на анализ и план за
изпълнение на коригиращи действия;
b) при несъответствие с изискванията за
акредитация (т. 3) от страна на ООС и непредприемане на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2);
c) при неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1 и т. 8.2;
d) при други обстоятелства по преценка
на изпълнителния директор на ИА БСА (например при промени, които имат временно
отрицателен ефект върху акредитацията, като
промени в правен статут, ръководен персонал,
технически средства, политика, управление,
структура и др.);
e) при писмено заявление от акредитираното
лице за спиране на акредитацията/временно
ограничаване на акредитацията, придружено от
оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него.
5.4.3. Възстановяване на акредитацията.
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок до
5 месеца от датата на заповедта за спиране
или временно ограничаване на обхвата на
акредитация ИА БСА извършва извънредна
оценка на място. Ако по време на тази оценка
ООС не успее да демонстрира съответствие с
изискванията за акредитация или ако липсва изявено желание от страна на ООС за
възстановяване на акредитацията, ИА БСА
преминава към отнемане или ограничаване
обхвата на акредитацията (вж. т. 5.4.5).
В случаите на временно ограничаване на
обхвата на акредитация или спиране на акредитацията на основание на чл. 36 ЗНАООС по
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време на извънредна оценка за възстановяване
на акредитацията се допуска констатиране
на несъответствия, които следва да бъдат
ефикасно закрити в срок съгласно т. 4.3.5.2
от тази процедура.
Решението за възстановяване на акредитацията се взема от изпълнителния директор
въз основа на предложение в доклад от оценка
на екипа.
5.4.4. Ограничаване на акредитацията.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ извършва ограничаване на
обхвата на акредитация, когато обективни
доказателства, установени по време на оценки на място или по друг начин, показват,
че акредитираното лице не съответства на
изискванията за акредитация за определена част от акредитирания обхват, но това
не влияе на възможността му да извършва
дейността си по останалата част от обхвата
или в срока на временното ограничаване на
обхвата на акредитацията и акредитираното
лице не успее да докаже възможността си да
извършва дейностите, за които временно му
е ограничена акредитацията.
5.4.4.1. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“�������������������
ограничава акредитацията при:
a) Неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване
на ефикасни коригиращи действия в определения срок (т. 4.3.5.2), отнасящи се за част
от обхвата на акредитация. Неспазването на
изискванията не трябва да влияе върху останалата част от обхвата на предоставената
акредитация (дейности на ООС и области
(офиси/ помещения).
b) Писмено заявление от акредитираното лице за ограничаване на акредитацията,
придружено от оригиналите на сертификата
за акредитация и на приложението към него.
5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията.
Органът за оценка на съответствието може
да възстанови обхвата/областта на предоставената му акредитация чрез процедура по
възстановяване на обхвата на акредитация
(т. 5.4.3), но не по-късно от 6 месеца от датата
на влизане в сила на заповедта за временно
спиране/ограничаване на обхвата на акредитация.
5.4.5. Отказ за предоставяне на акредитация, разширяване обхвата на акредитацията
или преакредитацията и отнемане на акредитацията.
Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или
преакредитацията и отнемане на акредитацията е процес, при който заявеният/предоставеният обхват на акредитация е отказан/
напълно прекратен (отнет).
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Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ отказва/отнема акредитация,
когато акредитираното лице или кандидатът
за акредитация:
a) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или кандидатства;
b) не изпълнява или не поддържа едно или
повече от изискванията за акредитация (т. 3),
което води до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието, компетентността му и системата за управление
не са в състояние да осигурят необходимото
качество на предоставяните услуги, включително достоверността на издаваните от него
документи;
c) в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран обхват;
d) издаде неистински или преправен документ или документ с невярно съдържание;
e) компрометира агенцията със свои действия или бездействия;
f) Органът за оценка на съответствието не
е успял в определения период да демонстрира
съответствие с изискванията за акредитация
или не уведоми за желанието си за възстановяване на акредитацията в посочения в
т. 5.4.3 срок;
g) не заплаща услугите по акредитация
съгласно утвърдения ценоразпис;
h) писмено заявление от ООС за отнемане
на акредитацията или отказ от акредитация;
изпълнителният директор е длъжен да се
съобрази с желанието на ООС независимо
дали има обективни причини за това.
При отнемане на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и приложението към него в 14-дневен срок
от получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали
е оспорило, или не заповедта.
За органите по сертификация отнемането на акредитацията означава, че те трябва
да оттеглят/прекратят всички сертификати,
предоставени под акредитация, в рамките на
два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в
агенцията списък на предоставените от тях
сертификации с доказателства за тяхното
оттегляне/прекратяване.
Лице, чиято акредитация е отнета, може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 6 месеца от датата на влизане в
сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация.
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6. Преакредитация.
Преакредитация е последващо потвърждаване на компетентността на акредитирано
лице по същия нормативен акт, стандарт или
ръководство, определени в издадения сертификат за акредитация.
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане
валидността на акредитация ООС трябва да
подаде заявление за преакредитация в ИА
БСА, както е посочено в т. 4.1.
Когато кандидатът за преакредитация желае
разширяване на обхвата на акредитация, съгласно т. 7 а) в ИА БСА се представят всички
приложения с маркиране (почерняване) на
новата информация в тях.
Ако ООС пропусне да подаде заявлението
за преакредитация в определения срок, се
следва процедурата при първоначална акредитация, за което кандидатът трябва изрично
да заяви желание с подаване на заявление за
първоначална акредитация по т. 4.1. В този
случай ООС губи регистрационния номер на
предоставения му сертификат за акредитация.
Преакредитацията е подобна на оценката на
място за първоначална акредитация. Процесът
на оценяване следва правилата, описани от
т. 4.3.3 до т. 4.3.7 на тази процедура, като при
оценката се взема под внимание представянето на ООС през периода на валидност на
сертификата за акредитация.
При откриване на процедура за преакредитация агенцията извършва преакредитацията
по реда на т. 4.1 в срок до изтичане валидността на сертификата на вече предоставената
акредитация.
В случай че агенцията не извърши преакредитация в срок до изтичане на валидността на
предоставената акредитация поради зависещи
от нея обстоятелства, по искане на заявителя изпълнителният директор на агенцията
със заповед удължава до 6 месеца срока на
валидност на сертификата за акредитация.
Удължаването на срока на валидност на
акредитацията е по предложение на водещия
оценител, провел последната оценка на място, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
1. спазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация;
2. спазен срок за изплащане на всички
финансови задължения;
3. липса на значителни несъответствия или
при наличие на такива, приет подробен план
за тяхното изпълнение.
7. Разширяване на обхвата.
Разширяване обхвата на акредитация е
допълнение към предоставен обхват или към
области на акредитация съгласно критериите
за акредитация, по който ООС е акредитиран.
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Акредитираните лица могат да подават
заявления за разширяване обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на нормативния акт, стандарта или ръководството, по
което са акредитирани, по реда и в сроковете
по т. 4.1 през целия период на своята акредитация, с изключение на случаите по т. 4.1.4.
Акредитираното лице трябва да подаде
заявление за акредитация с отбелязване „разширяване на обхвата“ с всички документи,
изброени в съответния списък по т. 4.1.1, с
маркиране (почерняване) на новата информация.
Процесът по разширяване на предоставената акредитация започва след откриване на
процедура за разширяване на обхвата съгласно
т. 4.1.3.2.
Разширяване на обхвата на акредитация
се извършва чрез:
1. разширяване обхвата на акредитираната
област на дейност;
2. разширяване обхвата на акредитацията
в нова област на дейност, което включва ново
местонахождение на извършваната дейност.
В зависимост от големината и естеството
на исканото разширяване ИА БСА решава
как да процедира по отношение на оценката
на място за всеки конкретен случай, но основните правила са следните:
a) при заявено разширяване на обхвата на
акредитация до 30 % от предоставения обхват
оценката за разширяване на обхвата може да се
извършва по време на оценки при планов надзор и
преакредитация, като при планов надзор е необходимо процедурата за разширяване на обхвата
на акредитация да бъде открита най-малко два
месеца преди планирания надзор;
b) при заявено разширяване на обхвата на
акредитация над 30 % от предоставения обхват
и/или заявено разширяване на нова област на
акредитация (офиси/помещения, в които ООС
извършва дейности по оценяване на съответствието) се извършва оценка на място за разширяване на обхвата (област).
8. Задължения.
8.1. Задължения на заявителя или на акредитирания ООС.
Заявителят или акредитираният ООС е
длъжен да:
a) е винаги в съответствие с изискванията
за акредитация за целия обхват на предоставената акредитация и за всички области
(офиси/помещения) под акредитация;
b) следи за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация и
привежда дейността си в съответствие с тях
в определения срок/преходен период;
c) предоставя всяка поискана от ИА БСА
информация в определения срок;
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d) осигурява всички необходими условия за
работа на екипите по оценяване и по надзор,
включително предоставяне на възможност за
преглед на документацията, достъп до персонала и до всички места, записи, доклади от
вътрешни одити и др.;
e) информира ИА БСА относно изисквания
за сигурност, безопасност, хигиена, здраве и
осигурява своевременно необходимите лични
предпазни средства за извършване на оценките на място;
f) прави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от страна
на екипа оценители на ИА БСА;
g) приема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за целите
на обучение, мониторинг, при партньорски
оценки и т.н.;
h) разкрива съдържанието на създадени
от ИА БСА доклади, писма, сертификат или
обхват на акредитация на трети страни, като
представя цялото съдържание на документа,
а не част от него;
i) не компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за оценяване
на съответствието и ИА БСА;
j) не издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които имат
статут на официални документи по силата
на закона;
k) не огласява и не предоставя невярна
информация по отношение на статута си на
акредитиран ООС в средства за комуникации,
документи, проспекти, реклами и др.;
l) не използва акредитационния символ
на ИА БСА в нарушение на правилата за
ползването му;
m) да преустанови използването на акредитацията в дейността си, включително
в дейност с цел реклама, при изтичане на
срока на валидност на Сертификата за акредитация, при спиране или при отнемане на
акредитацията;
n) върне оригиналите на сертификата и
заповедта за акредитация до 14 дни от получаване на уведомлението/дата на изтичане на
валидността на акредитацията при отнемане,
ограничаване, включително временно ограничаване на обхвата на акредитацията или
след изтичане срока на акредитация;
o) заплаща стойността на услугите, предоставяни от ИА БСА, в сроковете и по реда,
определени в Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8);
p) заплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен случай
пътни, дневни и квартирни пари съгласно
Наредбата за командировките в страната; на
включени в екипа водещ оценител/технически
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оценител или експерт от друг национален орган
по акредитация да заплаща пътни, дневни и
квартирни съгласно предварителна договорка;
q) участва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване на
изискванията от BAS QR 18;
r) не поставя водещите оценител/техническ и оценители/експерти, действащи от
името на ИА БСА, в ситуации, които могат
да компрометират тяхната безпристрастност и
обективност или да застрашат тяхното здраве
и безопасност.
8.2. Задължения на акредитирани ООС при
промени на условията, при които е предоставена акредитацията.
Акредитираният ООС трябва да информира
ИА БСА за всяка промяна на условията, при
които е предоставена акредитацията, в срок
до 15 дни от настъпването є. Най-малко следното трябва да бъде докладвано на ИА БСА:
a) промяна на собственика;
b) промяна в юридическия или организационен статут;
c) промяна в обхвата на дейност на юридическото лице или в частност на собственика;
d) промяна в ръководството или организационната структура;
e) промяна в политиката;
f) промяна в основния персонал, като ръководители, персонал, оторизиран да взема
решения, персонал със специфични и уникални
за ООС функции;
g) промяна на офис/помещение, оборудване,
технически средства и други ресурси, която
може да има съществено значение върху акредитираните дейности;
h) значителни промени в процеду ри и
методи.
Като резултат от получената информация
ИА БСА може да реши да извърши извънредна
оценка. Ако ООС очаква временно да бъде
възпрепятствана дейността му в акредитираната област, ООС може да поиска спиране на
акредитацията (т. 5.4.2 d). В този случай ИА
БСА си запазва правото да проведе оценка
за възстановяване на акредитацията.
В случай на установяване по време на
планов надзор наличие на промени, за които
ИА БСА не е уведомена, оценката може да
бъде удължена с цел проверка на промените.
В зависимост от естеството на промените и
тяхната значимост екипът, констатирал промени, за които ИА БСА не е уведомена, може
да предложи временно спиране (т. 5.4.2 b).
8.3. Задължения на ИА БСА.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ е длъжна:
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a) да извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като
го планира и подготови по такъв начин, че
оценяването да бъде осъществено навреме и
да е надеждно;
b) да не предоставя поверителна информация за определен ООС извън органа по
акредитация без писменото съгласие на ООС,
освен когато законът изисква или позволява
предоставяне на такава информация без неговото съгласие; във връзка с партньорството
на ИА БСА в рамките на ЕА ИА БСА може
да предоставя документи на ООС на други
национални органи по акредитация;
c) да уведомява заявителя или акредитирания ООС за хода на всеки етап от процедурата съгласно определените правила и при
поискване от ООС;
d) да съгласува с ООС състава на екипа
от оценители в срок и по начин, определени
в процедурата;
e) да публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята
интернет страница;
f) екипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия
във връзка с конкретната оценка;
g) членовете на екипа не трябва да приемат
подаръци, вещи, предмети и др. от ООС, за да
не се компрометира тяхната безпристрастна,
независима и обективна оценка;
h) ако по време на оценка или наблюдение
член от екипа на ИА БСА узнае за престъпление от ООС или от негово име, директно
свързано с обхвата на оценката, е длъжен да
докладва в ИА БСА, за да се вземе решение
за бъдещите действия;
i) всеки водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи
на ООС, е длъжен да подпише декларация
за конфиденциалност; ООС може да получи
копие от декларацията при поискване.
j) да информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията за
акредитация чрез информационната система
по т. 3.6;
k) да включи акредитираните проверяващи по околна среда в публичния регистър
на проверяващите по околна среда съгласно
чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и да уведоми компетентния орган
за настъпилите изменения.
9. Спорове, жалби, възражения, обжалване.
9.1. Спорове.
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ разглежда като спорове
възникнали различия в мненията на акредитираните ООС или кандидатите за акредитация, от една страна, и от друга – ИА БСА,
по отношение на:
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a) ин терп ретаци я на изиск вани я та на
стандарт/Ръководство на ЕА, �������������
ISO����������
/���������
IEC������
и Регламенти (ЕО);
b) интерпретация на документи от системата за управление на ИА БСА.
Органът за оценка на съответствието трябва
да уведоми писмено изпълнителния директор на ИА БСА за съществуване на спор по
определен въпрос не по-късно от 10 дни от
момента на възникване на спора.
Изпълнителният директор на ИА БСА, след
консултация с въвлечените в спора страни, се
стреми да постигне съгласие между тях. Ако е
необходимо, спорните въпроси се разглеждат
и обсъждат на съответния ТК А, преди да се
вземе решение по тях. Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“�������
информира ООС писмено за резултата в рамките
на 20 дни от регистриране на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение за съответния ООС, може да прерасне
в жалба/възражение.
9.2. Жалби.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ разглежда като жалба всяко
изразяване на неудовлетвореност, различно
от възражение от страна на лице или организация, свързано с действията на ИА БСА
или на акредитиран от нея ООС, на което се
очаква отговор. Жалбите се разглеждат по
реда на Процедура BAS QR 25.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ разглежда като сигнал всяка
жалба, свързана с дейността на акредитирани
или кандидатстващи за акредитация ООС по
отношение на спазване на изискванията за
акредитация или публикувани или огласени
критични материали в средствата за масово
осведомяване, заблуждаващо използване на
акредитацията в рекламни материали и др.,
некоректно позоваване на акредитацията и др.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ разглежда само подадени в
писмена форма жалби с необходимата обосновка, от точно идентифицирани подател и
обект на жалбата. Подателят на жалбата се
информира писмено за резултата от разглеждането є в срок до 1 месец след получаването
на жалбата.
9.3. Възражения.
9.3.1. Изпълнителна агенция „Българска
сл у жба за а к ред и та ц и я“ разглеж да кат о
възражение всяко искане, изразено от ООС
за преразглеждане на всяко неблагоприятно
решение, взето от ИА БСА, свързано с желания статут на акредитация. Неблагоприятните
решения включват:
– отказ за приемане на заявка;
– отказ за оценяване;
– искане за коригиращи действияц
– промени в обхвата на акредитация;
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– решения за отказ, временно спиране или
отнемане на акредитация, и
– всяко друго действие, което възпрепятства
получаването на акредитация.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисията по възражения (КВ) чрез изпълнителния
директор на ИА БСА в 7-дневен срок от датата
на съобщаване на съответната заповед и се
регистрират в деловодството на агенцията с
входящ номер и дата.
9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на
възражението изпълнителният директор на
БСА може да преразгледа въпроса и да оттегли
сам оспорваната заповед или да я измени, или
да издаде съответната заповед, ако е отказал
издаването є, или да сезира КВ, като резолира
съответното възражение до председателя и
заместник-председателя на СА.
9.3.4. Комисията по възраженията провежда
закрито заседание в офиса на ИА БСА и работи
при спазване на изискванията на ЗНАООС,
правила за работа на Комисия по възражения
и тази процедура за акредитация.
9.3.5. Комисията по възраженията преценява правилността и законосъобразността
на оспорваната заповед и се произнася по
възражението чрез изготвяне на писмено
обосновано и мотивирано решение. Срокът за
произнасянето на КВ и изготвяне на писмено
обоснованото мотивирано решение е до 1 месец от датата на постъпване на възражението.
9.3.6. Председателят на КВ предоставя
решението на изпълнителния директор на
ИА БСА и на лицето, подало възражението,
в срок до 3 работни дни от датата на вземане
на решение на КВ.
9.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на ИА БСА.
9.4. Обжалване.
9.4.1. Решенията на изпълнителния директор за отказ от акредитация, преакредитация
или от разширяване на обхвата на акредитация, за ограничаване, временно ограничаване
или спиране или отнемане на акредитацията
подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до
съда, след като е изчерпана възможността по
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13,
ал. 1 ЗНАООС.
10. Допълнителни указания.
10.1. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ не носи отговорност
за настъпили имуществени и неимуществени
вреди за ООС, които са следствие на неуспех
от негова страна да демонстрира съответствие
с изискванията за акредитация.
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10.2. При забавяне за срок от 3 месеца
на процедурата за акредитация от страна на
кандидата за акредитация ИА БСА предприема действия за едностранно прекратяване
процедурата за акредитация.
10.3. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ създава досие на ООС,
включващо документи с всички приложения
към ������������������������������������
BAS���������������������������������
QR������������������������������
��������������������������������
2, всички документи, създавани от ИА БСА във връзка с процедурата за
акредитация, и цялата кореспонденция между
БСА и ООС.
10.4. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ съхранява досието
на ООС за срок 5 години считано от датата
на предоставяне на акредитация/отказване
на акредитация.
10.5. На всеки етап от процедурата за
акредитация ООС може да се откаже от
услугите на агенцията, като заплати на ИА
БСА дължимите към момента на отказа суми
съгласно Ценоразписа на ИА БСА.
11. Преходен период.
Промените в тази ревизия не изискват
преходен период.

12. Използвани съкращения.
БДС EN ISO/IEC 17011:2006 – Оценяване на
съответствието. Общи изисквания за органи,
извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2004).
ИА БСА или агенцията – Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
ЕА – ���������������������������������
Европейската организация за акредитация.
FALB – Форум на органите по акредитация
и лицензиращите органи.
ЕА MLA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на ЕА.
ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика
на ЕА за трансгранично сътрудничество между
членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier Policy for
Cooperation between EA Members).
ЗНАООС – ���������������������������
Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
Медицинска лаборатория – лаборатория
за биологично, микробиологично, имуннологично, химично, имунно-хематологично,
хематологично, биофизично, цитологично,
патологоанатомично и други изследвания на
материали, получени от човешкото тяло, с
цел получаване на информация за диагноза,
профилактика и/или лечение на заболяване
при оценяване на здравословното състояние
на човека и която може да предоставя насоки,
обхващащи всички аспекти от лабораторните
изследвания, включващи интерпретация на
резултатите и препоръки за бъдещи подходящи изследвания.
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НОА – Национален орган по акредитация
на страна – членка на Европейския съюз,
определен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 765/20 08 – Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.).
ООС – �������������������������������
органи за оценяване на съответствието.
ОСПл – Орган по сертификация на персонал.
ОСП – Орган по сертификация на продукти.
ОСС – Орган по сертификация на системи
за управление.
ПОС – Проверя ва щ и по окол на среда
(EMAS).
ВО – Верификационни органи.
СА – Съвет по акредитация.
ТКА – Технически комитет за акредитация.
КА – Комисия по акредитация.
КВ – Комисия по възражения.
Изпълнителен директор:
Елза Янева
237

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-29
от 8 януари 2013 г.

за предоставяне на информация от специализирана дирекция „Оперативни технически
операции“ на Министерството на вътрешните
работи на другите структури на Министерството
на вътрешните работи, държавните органи и
организации
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на информация
от специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“ (СДОТО) на Министерството на вътрешните работи (МВР) на
другите структури на МВР, държавните органи
и организации.
Чл. 2. (1) Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ предоставя
информация, получена при извършване на
дейностите по чл. 137б, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на
другите структури на МВР, държавните органи
и организации съобразно компетентността им
и при спазване на принципа „необходимост
да се знае“.
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Чл. 3. Информацията, получена при прилагане на специални разузнавателни средства,
се отразява от органите на СДОТО на хартиен
или друг носител.
Чл. 4. Незабавно след изготвянето на
носителя по чл. 3 СДОТО го изпраща на
органа, направил искането за използване на
специалното разузнавателно средство.
Чл. 5. По искане на органите по чл. 13,
ал. 1 или 2 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) СДОТО изпраща и
изготвените снимки, записи, скици, планове.
Чл. 6. Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ уведомява
писмено органите по чл. 13 и 15 ЗСРС незабавно след прекратяване на прилагането на
специалните разузнавателни средства.
Чл. 7. Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ изготвя веществени доказателствени средства (ВДС), когато
преди изтичане на срока по чл. 31, ал. 3
ЗСРС е била уведомена писмено от органа по
чл. 13, ал. 1 или 2 ЗСРС за необходимостта
от изготвянето им.
Чл. 8. Изготвянето на ВДС, получени при
използване на специални разузнавателни средства, се отразява в протокол при условията и
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) Веществените доказателствени
средства и протоколът се изготвят в два екземпляра.
(2) В срок до 24 часа от изготвянето им по
един екземпляр от изготвените ВДС и протокол се изпращат запечатани на съответния
орган по чл. 13, ал. 1 или 2 ЗСРС и на съда,
дал разрешението.
Чл. 10. В случаите на чл. 177, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато това
е необходимо за нуждите на наказателното
производство, съответният орган по чл. 13,
ал. 2 ЗСРС може да постанови ВДС да се
изготвят в повече от два екземпляра.
Чл. 11. В случаите на чл. 10 в срок до
2 4 часа о т изг о т вя не т о на ВДС СДОТО
изпраща запечатан екземпляр на съда, дал
разрешението, а останалите екземпляри – на
органа по чл. 13, ал. 2 ЗСРС.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 137б, ал. 1, т. 14 от Закона
за Министерството на вътрешните работи и
чл. 140, ал. 2, т. 14 от Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните
работи.
Министър:
Цветан Цветанов
272
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2008 г. за управление качеството на водите
за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм.,
бр. 15 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 3 думите „и/или“ се заменят с „и“.
§ 2. В чл. 11, ал. 3, т. 4 думите „чл. 19,
ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 19 – 21“.
§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерството на здравеопазването
предоставя информация на обществеността

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

за водите за къпане и чрез геореферентна
технология, когато това е възможно.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 2 се представя по разбираем и последователен начин,
по-специално чрез употребата на знаци и
символи.“
§ 4. В приложение № 3 към чл. 6, ал. 9
„Правила за вземане на проби за микробиологичен анализ“, в т. 4 „Съхранение и транспорт
на пробите преди извършване на анализ“, във
втория абзац думите „При пристигането“ се
заменят с „До пристигането“.
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова

162

Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова

Поправка. Министерският съвет прави следн ите поправки в Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 355 от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.):
1. В чл. 64 абревиатурата „РИОС“ да се чете „РИОСВ“.
2. В § 1, т. 14 числата „14 и 25“ да се четат „13 и 26“.
330
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-444 от 14 декември 2012 г.

(Продължение от брой 4)

№ ЗЦУ-1357 от 14 декември 2012 г.
Приложение 8

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 ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионноосигурителни 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. 8 3
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.

С Т Р.
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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 свързани предприятия това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго чуждестранно 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. 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 или придобило
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 или придобило 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.
VI. 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.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
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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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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 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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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*

С Т Р.
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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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40%
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30%
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60%
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30%
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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 5
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
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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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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нетекущи активи
I. Нетекущи материални активи
Земи (терени)

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
Общо за група I

32160
32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II

32230
32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

V. Други нетекущи активи
в това число:
Отсрочени данъчни активи

32510

Разходи за бъдещи периоди

32520

Общо за група V

32500

Общо за раздел А

32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания

33260

Общо за група II

33200

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2
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III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

IV. Парични средства
Парични средства в брой
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по банкови депозити
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута

33410
33411
33420
33421
33430
33431

Парични средства по банкови депозити със срок на падежа до 1 година

33435

Блокирани парични средства

33440

в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута

33441
33450
33451

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Котирани акции на финансови пазари

35115

Некотирани акции на финансови пазари

35116

Невнесен капитал
Изкупени собствени акции
Общо за група I

35120
35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

в това число:
Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

Резерв за гарантиране на минимална доходност
УПФ
ППФ
Общо за раздел Б

36200
36210
36220
36000

В. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
Задължения към свързани предприятия
Други нетекущи задължения
Общо за група I

37110
37120
37100

ІI. Други нетекущи пасиви
в това число:
Отсрочени данъчни пасиви

37210

Приходи за бъдещи периоди

37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Г. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
Задължения към управляваните ПФ

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически елементи
Разходи за материали

42110

Разходи за външни услуги

42120

в това число:
За реклама

42121

За банка попечител

42122

За инвестиционни посредници

42123

За осигурителни посредници

42124

Разходи за амортизации

42130

Разходи за възнаграждения

42140

Разходи за осигуровки

42150

Разходи за командировки

42160

Други разходи

42170

в това число:
Обезценка на активи

42171

Провизии

42172

Общо за група І

42100

ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи

42210

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

42220

Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ

42230
42200

ІІІ. Разходи за управление на собствени средства
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа

42310
42311
42320

в това число:
От преоценка

42321

Комисионни на инвестиционни посредници

42322

Разходи по операции с чуждестранна валута

42330

Други разходи

42340

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ

42341
42300

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа

42410
42411
42420

в това число:
От преоценка

42421

Комисионни на инвестиционни посредници

42422

Разходи по операции с чуждестранна валута

42430

Други разходи

42440

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІV

42441
42400

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Общо за група V

42500

Общо разходи за дейността А (І+ІІ+ІІІ+ІV+V)

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

Всичко (Общо разходи за дейността + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

А. Приходи от дейността
І. Приходи от такси и удръжки
От УПФ

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС
Общо за група І

45140
45100

ІІ. Приходи от управление на собствени средства
Приходи от лихви
в т.ч. за лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с ценни книжа
в т.ч. от преоценка

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

в т.ч. от инвестиционни имоти
Общо за група ІІ

45251
45200

ІІІ. Приходи от инвестиране на специализирани резерви
Приходи от лихви
в т.ч. за лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с ценни книжа
в т.ч. от преоценка

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

в т.ч. от инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ

45351
45300

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

Общо приходи от дейността А (І+ІІ+III+IV)

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

Всичко (Общо приходи от дейноста + В)

47000

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Код на
реда
б
34200
34300
34310
34320
34400
34500
34510
34520
34600
34610
34611
34615
34620
34630
34631
34632
34640
34641
34642
34650
34700
34710
34720
34800

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в началното салдо поради:
Ефект от промени в счетоводната политика
Фундаментални грешки
Коригирано салдо в началото на отчетния период
Изменение за сметка на собствениците
Увеличение
Намаление
Нетна печалба/загуба за периода
1. Разпределение на печалбата за:
Дивиденти
Други
2. Покриване на загуба
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи
Увеличение
Намаление
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти
Увеличение
Намаление
5. Други изменения
Салдо към края на отчетния период
6. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина
7. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния период

1

Основен
капитал

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Печалба
6

Дата:

Загуба

(телефон)

(подпис)

7

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

4

Общи
резерви

Натрупана печалба/загуба

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

Резерви
Премии от
Резерв от
емисии (премиен последващи
резерв)
оценки
2
3

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

Показатели

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

БРОЙ 5
С Т Р. 9 9

31360
31370
31380
31390

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440
31450
31460

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Други парични потоци от инвестиционна дейност

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

31316

Други
31330

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

31320

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31312

2

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Пенсионен резерв за УПФ

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

100

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА
Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 5

б

Наименование на паричните потоци

а

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Плащания на задължения по лизингови договори

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

31530

Парични потоци, свързани с получени заеми

31500

31520

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

Лице за контакт:

x

x

2

3

нетен поток

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

плащания

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(телефон)

6

нетен поток

(Хил. левове)

(подпис)

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

x

x

1

постъпления

Текущ период

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 1

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

102

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 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

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).
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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 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

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
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Продукти от развойна дейност

6110

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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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
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СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

a

б

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

Стойност
Номинална
преди
стойност
последна
преоценка
1

2

Преоценена
стойност към
31.12.2012
3

БРОЙ 5
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С Т Р. 1 0 9
(Хил. левове)

Код на
реда

Показатели
a

б

2. Други краткосрочни дългови документи и права

Стойност
Номинална
преди
стойност
последна
преоценка
1

Преоценена
стойност към
31.12.2012

2

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

x

Нефинансови предприятия

2381

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.

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

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

x

x

1000
1001
1002

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

БРОЙ 5
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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:

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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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.

БРОЙ 5
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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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1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

4

а

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

Медицински
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

140
150

2

Технически
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

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

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114

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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а

321

Друг персонал, зает с НИРД

1

а

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени
3

общо
4

5

общо

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени

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.
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Друг персонал, зает с НИРД
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Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование
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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
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Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката
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511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

Раздел VI. Изследователи по възрастови групи
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)
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Лице за контакт:
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618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави
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Дата:

общо
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(подпис)

2
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616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б
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(Среден брой през годината)
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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)
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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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Б.1

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1

2

Б.2

СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 - 2012 ГОДИНА

1

2

3

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!

4
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.
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Б.3

1

2

Б.4

1

2

3

(Моля, отбележете Вашия отговор с “Х”.)

РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

4

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

* 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.

Да

За

Б.5.

 Попълва се от ТСБ

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

2

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.

1

2

3

* Вк
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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

БРОЙ 5
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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

Д

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

*

Р
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.)

Е

В

П

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

О

Д

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

*

Е

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

И
д
в

Е

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

РА

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)

Л

Л

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.)
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.)
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.)

Да

Не
*

Да

Не

Да

Не

Л

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

РА

М
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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 9

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 ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани
пенсионноосигурителни дружества, 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.

Баланс към 31.12.2012 година

2.

Отчет за доходите за 2012 година

3.

Отчет за паричните потоци за 2012 година

4.

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

5.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 2012 година

Стр.

С Т Р.
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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. Инвестиции
I. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Република България
Дялови ценни книжа

82110

Акции и права

82111

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82112

Дългови ценни книжа

82120

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

82121

Корпоративни облигации

82122

Ипотечни облигации

82123

Общински облигации

82124

Хеджиращи инструменти
Общо за група I

82130
82100

II. Чуждестранни финансови активи, отчитани от справедлива стойност
Дялови ценни книжа

82210

Акции

82211

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82212

Дългови ценни книжа

82220

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки, централните им банки,
държави посочени в наредба на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ

82221

Корпоративни облигации

82222

Ипотечни облигации

82223

Общински облигации

82224

Хеджиращи инструменти
Общо за група II

82230
82200

III. Банкови депозити
Банкови депозити в Република България
Банкови депозити извън Република България
Общо за група III

82310
82320
82300

IV. Инвестиционни имоти
Инвестиционни имоти в Република България
Инвестиционни имоти извън Република България

82410
82420

Общо за група IV

82400

Общо за раздел А

82000

Б. Парични средства
Парични средства на каса
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки
Общо за раздел Б

83010
83011
83020
83000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

В. Текущи вземания
Вземания свързани с инвестиции

84010

в това число:
Вземания от контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

84011

Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

84012

Вземания по репо сделки

84013

Вземания от ПОД

84020

в т.ч. от пенсионен резерв

84021

Други текущи вземания

84030

Общо за раздел В

84000

Сума на актива (А + Б + В)

85000

Г. Условни активи

85100

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

б

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

86000

Б. Нетекущи задължения
Нетекущи задължения към осигурени лица

87010

Нетекущи задължения към пенсионери

87020

Общо за раздел Б

87000

В. Текущи задължения
Текущи задължения към осигурени лица

88010

Текущи задължения към пенсионери

88020

Текущи задължения към ПОД

88030

Задължения свързани с инвестиции

88040

в това число:
Задължения към контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

88041

Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

88042

Задължения по репо сделки

88043

Други текущи задължения

88050

Общо за раздел В

88000

Сума на пасива (А + Б + В)

89000

Г. Условни пасиви

89100

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА
Сума - хил. лв.
Наименование на разходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Разходи за инвестиции
Разходи за лихви

90110

в т.ч. за лихви към резидентни банки

90111

Разходи по операции с ценни книжа

90120

в това число:
От преоценка

90121

Комисионни на инвестиционни посредници

90122

Разходи по операции с чуждестранна валута

90130

Разходи по инвестиционни имоти

90140

Други разходи

90150

Общо за група I

90100

Положителен резултат от инвестиране на средства

90160

II. Доход
За осигурени лица

90410

За ПОД

90420

Общо за група II

90400

Всичко (I + II)

90000

Сума - хил. лв.
Наименование на приходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти

91110

Приходи от лихви

91120

в т.ч. за лихви от резидентни търговски банки

91121

Приходи от операции с ценни книжа

91130

в т.ч. от преоценка

91131

Приходи от операции с чуждестранна валута

91140

Приходи от инвестиционни имоти

91150

Други приходи

91160

Общо за група I

91100

Отрицателен резултат от инвестиране на средства

91170

ІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

91300

Общо приходи (І + ІІ)

91400

III. Отрицателен резултат

91500

Всичко (Общо приходи +ІII)

91000
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а

6900

6795

Г. Парични средства в края на периода

6790

Други парични потоци
6800

6780

Парични потоци свързани с инвестиционни имоти

В. Парични средства в началото на периода

6770

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

6700

6760

Парични потоци от сделки с инвестиции

Б. Изменение на паричните средства през периода

6750

6744

Парични потоци от лихви

6743

Други

Лице за контакт:

x

x

2

плащания

(име,презиме,фамилия)

x

x

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

3

нетен поток

Дата:

x

x

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

x

x

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци от дивиденти

6742

Пенсионен резерв

6740

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

Резерв за гарантиране на минималната доходност

6730

Парични потоци от/към други пенсионни фондове
6741

6720

Парични потоци, свързани с пенсионери

Такси

6710

Парични потоци, свързани с осигурени лица

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА
Код на
реда

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 2 9

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

a

б

1

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

2330

Дългосрочни

2331

Краткосрочни

2332

II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

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

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2012
3

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1
(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.

С Т Р.

132
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ВЕСТНИК

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

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Отчет

а

б

1

І.Членове на пенсионния фонд (Брой)
Осигурени лица
С периодични или еднократни вноски
С преустановени вноски
Пенсионери
Общо за група I
II. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд (Брой)

6310
6311
6312
6320
6300
6400

ІІI. Осигурителни вноски (Хил. левове)
Осигурителни вноски, получени по индивидуални договори
Осигурителни вноски, получени от работодатели
Осигурителни вноски, получени от други осигурители
Получени суми от друг пенсионен фонд
Общо за група III
ІV. Осигурителни плащания (Хил. левове)
Периодични пенсионни плащания
Еднократни пенсионни плащания
в т.ч. прехвърлени суми към НОИ по § 4 от ПЗР на КСО
Еднократно изплатени суми на осигурени лица
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд
Общо за група IV

6510
6520
6530
6540
6500
6610
6620
6621
6630
6640
6600

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
КЪМ СПРАВКАТА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД
Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.
І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
Осигурени лица:
- Осигурени лица с периодични или еднократни вноски – осигурените лица, които активно участват (внасят) в пенсионния фонд;
- Осигурени лица с преустановени вноски – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си осигурителна партида.
Пенсионери – осигурените лица, които получават пенсии.
ІІ. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАПУСНАЛИ ПЕНСИОННИЯ ФОНД – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили цялата си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени
и лицата, които имат право да се пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са прехвърлени към
Националния осигурителен институт.
ІІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/.
Осигурителните вноски са сума от:
Осигурителни вноски, получени по индивидуални договори – осигурителните вноски, получени през годината по индивидуални договори.
Осигурителни вноски, получени от работодатели – осигурителните вноски, получени през годината от работодатели.
Осигурителни вноски, получени от други осигурители – осигурителните вноски, получени през годината от други осигурители.
Получени суми от друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.
ІV. ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ – /не се включват плащания към държавния бюджет/ сума от:
Периодични пенсионни плащания – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.
Еднократни пенсионни плащания – еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия. За професионалните фондове
тук ще се посочат и сумите прехвърлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО.
Еднократно изплатени суми на осигурени лица – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на
пенсия.
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд.
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Приложение 10

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

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ
ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ
ЗА 2012 ГОДИНА
Статистическите справки се попълват от бюджетните предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките за техните поделения
и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на статистическите справки 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 това задължение 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.
5.

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

7.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2012 година
Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна и канализационна
инфраструктура за 2012 година
Справка за платените данъци и такси за 2012 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година (попълва се само от търговските банки)

9.
10.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2012 година
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2010-2012 година (попълва се само
от търговските банки)
Справка за загубите от кризисни събития през 2012 година (попълва се само от общините)

6.

11.

Стр.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

БРОЙ 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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III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2012 г. в %

Код по КИД2008**

Код по НКИД2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2012 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
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**
Код на поречие**

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
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БРОЙ 5

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 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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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*

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

УКАЗАНИЯ
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;
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 пре дприятия:
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 помалка 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” с П се отбелязва прекия(директен) контрол, с Н непрекия(индиректен), а 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
регистрация

ЕИК на правната
единица
(ако е българска)

Вид контрол
(П или Н)

Процент на
собственост/контрол

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 1 4 1
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
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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

БРОЙ 5
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
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С Т Р. 1 4 3

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.

Показатели

4520

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
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4610
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4612
4613
4620
4621
4622
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(Хил. левове)
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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/
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Транспортни средства
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Строителни съоръжения и конструкции
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2
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дълготрайни
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(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5
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през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

Звено

(Хил. левове)

Дейност

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

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

Общ.
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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

Обл.
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Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

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

б

Земя

1

Код на
реда

4500

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

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 4 7

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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).
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
само на обобщения отчет 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).

Раздел IV. Пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води
Код на
Показатели
Брой
реда
а
б
1
Пречиствателни станции за питейни води
650
в т.ч. влезли в експлоатация през текущата година 651
Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води 660
в т.ч. влезли в експлоатация през текущата година 661

570
580

Обща
Външна
Вътрешна
Код на
дължина водопроводна водопроводна
реда
(2 + 3)
мрежа
мрежа
б
1
2
3
560
561
562
563
564
565
566
567

(Метри)

7

8

9

10

11

Заемни
средства

(име,презиме,фамилия)

Дата:

Обща
дължина
(2 + 3)
1

(телефон)

(подпис)

2

Главни
колектори

Канализационна
мрежа
3

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия)

640

Ръководител:
Съставител:

630
Реконструирана/подменена
канализационна
мрежа през текущата година

б
620
621
622
623
624
625

Код на
реда

а
Канализационна мрежа - общо
Бетонови
РЕ /полиетиленови/
PVC /поливенилхлорид/
Стъклопластови
Други
Новоизградена канализационна мрежа
през текущата година

Показатели

Раздел IІІ. Канализационна мрежа по вид на тръбите към края на годината
/само за активите, които не са предадени за стопанисване и управление на В и К оператор/ (Метри)

6

Екологични програми

целеви ОП “Околна Други (ИСПА, ПУДООС
субсидии
среда”
ФАР и др.)

Общински бюджет
собствени
средства

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

а
Водопроводна мрежа - общо
Етернитови тръби
Стоманени тръби
РЕ /полиетиленови/
PVC /поливенилхлорид/
Чугунени
Стъклопластови
Други
Новоизградена водопроводна мрежа през
текущата година
Реконструирана/подменена през текущата година

Показатели

Раздел ІI. Водопроводна мрежа по вид на тръбите към края на годината
/само за активите, които не са предадени за стопанисване и управление на В и К оператор/

ДМА
ДМА към
Разходи за ДМА
придобити
края на
Код на
през
годината
Показатели
реда Общо за придобиване
за
текущата (по отчетна
(2+3) (6+7+8+9+10+11) поддържане година
стойност)
а
б
1
2
3
4
5
Водопроводна мрежа - общо
520
Външна
521
Вътрешна
522
Други (вкл. резервоари)
523
Пречиствателни станции за питейни води
530
Канализационна мрежа (вкл. помпени съоръжения) 540
Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води 550

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Източници на финансиране за придобиване на ДМА

СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2012 ГОДИНА

Раздел I. ДМА и разходи за ДМА за водоснабдителна и канализационна инфраструктура

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 4 9

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

БРОЙ 5

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 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 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)
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Съоръжения

Транспортни средства

Основни стада

Други дълготрайни материални активи
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Други дълготрайни нематериални активи
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ОБЩО (І + ІІ + ІІІ)
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Други дългосрочни финансови активи
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Финансови активи, обявени за продажба

Общо за група ІІІ
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Финансови активи, държани до настъпването на
падежа
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ІІІ. Дълготрайни финансови активи (без дългосрочни вземания)
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периода

х

х

х

х

х

х

х

х

11

в края на
периода
(8+9-10)

Дата:

х

х

х

х

х

х

х

х

12

увеличение

х

х

х

х

х

х

х

х

13

(подпис)

х

х

х

х

х

х

х

х

14

(телефон)

намаление

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

4

в края на
периода
(1+2-3)

Преоценена
стойност
(4+5-6)

Амортизация

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

Права върху собственост

ІІ. Дълготрайни нематериални активи

910

914

Машини и оборудване

Общо за група І

912

913

Сгради и конструкции

911

б

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

(Попълва се само от търговските банки)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

152

Земи (терени)

І. Дълготрайни материални активи

а

Показатели

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 5

а

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

4

Медицински
науки

а

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

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 5
С Т Р. 1 5 3

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)

154

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 5

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 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 5

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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.

БРОЙ 5
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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 Н 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)

”.)

а
т
а

ДЪРЖАВЕН

%
%

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

РА

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)

Л

Л

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

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.)

Не

*

Л

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)
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.)

Да

Не

Да

Не

РА

М

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

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

РА
Н

пли
тът.

и
у-
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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
Няма
Цели
висока средна ниска 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
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

Няма
значимост

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

РАЗДЕЛ Н. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА
Н.1. Моля, посочете общия оборот на Вашата банка за 2010 и 2012 година.
За търговските банки оборотът съответства на показателя „Получени лихви и подобни доходи”.
Година
2010
2012
Дата:

Хиляди левове

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

2

3

4

сгради

5

6

общо

в това число:

7

мостове

8

улична
мрежа

9

подпорни
стени

в това число:

инфраструктурни обекти

10

електрои ВиК
мрежи

11

12

растение- животновъдство
въдство

в това число:

13

горски
фонд

селско и горско стопанство

14

общо

15

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

19

планирани

20

непредвидени

Разходи за СНАР
хил. лева

ВЕСТНИК

4831
4832
4833
4834

1

общо
щети

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

ДЪРЖАВЕН

4751
4752
4753
4760
4770
4780
4790
4810
4820
4821
4822
4823
4830

4711
4712
4713
4720
4730
4740
4750

б
4000
4710

Загуби
на хора
брой

Установени щети - хил. лева

(Попълва се само от общините)

СПРАВКА
ЗА КРИЗИСНИТЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

164

а
Кризисни събития - общо
Пожари
в това число:
Умишлени
От технически повреди
От природни явления
Свлачища
Земетресения
Засушавания
Наводнения
в това число:
От проливни дъждове
От снеготопене
От аварии на съоръжения
Бури, торнадо, смерч, вихрушка
Градушки
Снежни бури (снегонавяване)
Заледявания, измръзвания
Аварии
Катастрофи
Тежки ПТП с МПС
С релсови превозни средства
Други
Замърсявания
в това число:
С химически вещества
С радиоактивни вещества
С опасни отпадъци
С битови отпадъци

Показатели

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

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

С Т Р.
БРОЙ 5

4881
4882

4880

4870

4850
4860

4841
4842

б
4840

1

2

Загуби
на хора
брой

3

общо
щети

4

сгради

5

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

6

общо

в това число:

7

мостове

10

електрои ВиК
мрежи

Ръководител:
Съставител:

9

подпорни
стени

Лице за контакт:

8

улична
мрежа

в това число:

инфраструктурни обекти

11

12

13

горски
фонд

14

общо

15

(име,презиме,фамилия)

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

Дата:

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

(име,презиме,фамилия)

растение- животновъдство
въдство

в това число:

селско и горско стопанство

20

непредвидени

(телефон)

(подпис)

19

планирани

Разходи за СНАР
хил. лева

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

УКАЗАНИЕ
Справката се попълва от общинските администрации. С нея се събира информация за стойността на щетите, понесени от възникнали през годината кризисни събития, съответно на хора и материални
активи на територията на общината. В колона 1 се посочва броя на кризисните събития. От кол.2 до кол. 13 вкл. се посочват, установените по съответния ред, щети и поражения сред населението и
някои матeриални активи, както следва:
Колона 2 - само смъртните случаи.
Колона 3 - стойността на всички установени щети на активи (вкл. и други, които не са посочени) разпределена по събития.
Колона 6 - стойността на цялата поразена инфраструктура (вкл. изброените).
Колона 13 - горски фонд (държавен, общински и на физическите лица).
От колона 14 до колона 18 се посочва информация за получените застрахователни обезщетения и други по вид извънредни приходи получени от различни източници, като помощи за
възстановяване на щетите и разпределени по вид на кризисните събития.
В колона 20 се попълват само средствата, изразходвани над планираните.

а
Епидемии по хората
в това число:
Грипни епидемии
Хранително-чревни отравяния
Епидемии по животните (вкл.
птиците)
Каламитет
Диверсии, вредителства,
терористични актове
Други кризисни бедствия и
събития
в това число:
Икономически и стопански
фактори
Етнически фактори

Показатели

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

Установени щети - хил. лева

БРОЙ 5
С Т Р. 1 6 5

С Т Р.
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Приложение 11

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 ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2013 ГОДИНА

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са
прекратили дейността си през 2013 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се
гарантира тяхната конфиденциалност.

№
1.

Справка за предприятието за периода от ............... до ............... 2013 година

Наименование на формуляра

2.

Справка за група предприятия за периода от ............... до ............... 2013 година

3.

Счетоводен баланс към ............... 2013 година

4.

Отчет за приходите и разходите за периода от ............... до ............... 2013 година

5.
6.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от ............... до ............... 2013 година

7.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ............... до ............... 2013 година

8.

Справка за платените данъци и такси за периода от ............... до ............... 2013 година

Отчет за паричните потоци за периода от ............... до ............... 2013 година

Стр.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2013 ГОДИНА

С Т Р. 1 6 7
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 датата на ликвидация през 2013 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.

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

III. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2013 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2013 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
IV. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район *
Код по ЕКАТТЕ**
Код на поречие**

V. 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 или придобило
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 или придобило 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.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2013 ГОДИНА

С Т Р. 1 6 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 2013 г.)
3.5. Нетен размер на приходите от дейността в хил. лв. (консолидиран за 2013 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*

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
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;
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 пре дприятия:
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 помалка 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” с П се отбелязва прекия(директен) контрол, с Н непрекия(индиректен), а 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
регистрация

ЕИК на правната
единица
(ако е българска)

Вид контрол
(П или Н)

Процент на
собственост/контрол
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Код
Наименование

БРОЙ 5
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 5
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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
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БРОЙ 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ ...................................... 2013 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Краткотрайни (краткосрочни) активи
I. Парични средства и парични еквиваленти
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група I

00111
00112
00110

II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение

00121

Обезпечение

00122

Други
Общо за група ІI

00123
00120

III. Материални запаси
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група III

00131
00132
00130

IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други

00141
00142

Общо за група IV

00140

Общо за раздел А

00100

Б. Дълготрайни (дългосрочни) активи
I. Дълготрайни материални активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група I

00211
00212
00210

II. Дълготрайни нематериални активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група ІI

00221
00222
00220

III. Дълготрайни финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група III

00231
00232
00230

IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други

00241
00242

Общо за група IV

00240

Общо за раздел Б

00200

Сума на актива (А+Б)

00300

в това число:
Блокирани за обезпечение
Други
В. Условни активи

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

Дата:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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БРОЙ 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2013 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

Дата:
Ликвидатор/синдик:
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 ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2013 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

Суровини и материали
Външни услуги
в т.ч. суми по граждански договори на наетите лица, които имат само
граждански договор и не работят при друг работодател
Разходи за персонала

10210
10220
31121
10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки

10320

от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи

10321
10400
10410

в това число:
Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група I

10000

ІІ. Финансови разходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи

11100
11110
11200

в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група
Отрицателни разлики от операции с финансови активи

11210
11220

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

ІІІ. Извънредни разходи

12000

в т.ч. за природни и други бедствия

12100

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

ІV. Разходи за данъци от печалбата

14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - ІV - V)

14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

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

С Т Р.
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия

16100

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група

16110

Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

ІІІ. Извънредни приходи

17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения

17100

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + ІV + V )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Дата:
Ликвидатор/синдик::
Съставител:

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2013 ГОДИНА

09013
09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с държавни органи

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

09050

Лице за контакт:

x

x

x

x

2

3

нетен поток

(име,презиме,фамилия)

x

x

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

плащания

Дата:

x

x

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

Предходен период

ВЕСТНИК

Съставител:

Ликвидатор/синдик:

09040

09027

Д. Парични средства в края на периода

09026

Други парични потоци от ликвидационна дейност
09030

09025

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

Г. Парични средства в началото на периода

09024

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)

09023

Парични потоци от лихви, неустойки, комисионни, дивиденти и други подобни

09020

09022

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с финансови активи

1

постъпления

Текущ период

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци, свързани с контрагенти

Б. Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

а
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 7 9
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2013 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

x

x

1000
1001
1002

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
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
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1930
1931

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

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
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

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”)

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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:
Ликвидатор/синдик::
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 ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2013 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.
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.
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.Накодове3160,3170,3180и3190сепосочватразходитезасметканаработодателясамозаработещитепотрудовоилислужебноправоотношение.
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 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.
12. 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.
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
13. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
14. 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.
15. 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.
16. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се вклюват в Част І.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
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СПРАВКА ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2013 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:
Ликвидатор/синдик:

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 2013 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)
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Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

от .....................................................................................................................................................................................................................................
трите имена на управителя (ръководителя, президента) на предприятието

В качеството си на управител (ръководител, президент) на

наименование на предприятието
декларирам, че през отчетната 2012 г. предприятието не е било активно (не е извършвало дейност и не е отчело приходи и
разходи съгласно счетоводното законодателство).
Последна актуална икономическа дейност, съгласно Класификацията на
икономическите дейности

Последна преобладаваща форма на
собственост

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

Моля, отбележете
само един отговор

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

Дата:
Телефон:

11425

Декларатор:
подпис
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3302-П
от 11 януари 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1 и
чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 35в, ал. 2 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2237 от 11.01.2013 г.
на изпълнителния съвет във връзка с Решение
№ 3258-П от 6.07.2012 г. (ДВ, бр. 52 от 2012 г.),
изм. с Решение № 3269-П от 9.08.2012 г. (ДВ, бр. 63
от 2012 г.) и с Решение № 3294-П от 11.12.2012 г.
(ДВ, бр. 101 от 2012 г.), за определяне на метод
за продажба чрез публично оповестен конкурс
на един етап на 118 000 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „Вазовски
машиностроителни заводи“ – ЕАД, гр. Сопот,
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Определя допълнителен срок за внасяне на
депозит за участие и за подаване на оферти – до
15 ч. българско време на 14.01.2013 г.
2. Утвърждава изменения в конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен
конкурс на един етап на 118 000 000 броя акции,
представляващи 100 % от капитала на „Вазовски
машиностроителни заводи“ – ЕАД, гр. Сопот, в
съответствие с т. 1 от това решение.
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Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че по оспорване
на Живка Христова Андонова, Велика Димитрова
Андонова, Христо Димитров Христов, Станка
Димитрова Йорданова чрез адв. Велика Андонова – САК гр. София, ул. Княз Батенберг 16 А, ет. 3,
ап. 9, е образувано АХД № 2252/2012 г. по описа
на Административния съд – Бургас, с предмет на
оспорване – Решение № 11-10 от 26.06.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одоб
рен проект за актуализация на ПУП – ПРЗ на
с. Маринка – фаза окончателен проект, с който
се предви ж да вк лючване в рег улационни те
граници за разширение на населеното място на
поземлени имоти в масиви 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 и 21
по КВС, изготвен при условията на чл. 16 ЗУТ,
с посочена редукция от 18 % за осигуряване на
възможност за провеждане на улична мрежа и
изграждане на обекти на социална и техническа
инфраструктура за обслужване на територията
съгласно графичната част, таблицата с показатели за УПИ и устройствените зони и нанесените
корекции върху плана. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници в производството по АХД № 2252/2012 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа реквизитите по
чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Към заявлението се прилагат
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писмените доказателства, които удостоверяват
качеството на заинтересуваното лице на заявителя. Делото е насрочено за 12.03.2013 г. от 11,30 ч.
165
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по оспорване на
Димитринка Георгиева Михайлова от Бургас, к-с
Зорница, бл. 12, ет. 8, ап. 1, е образувано адм.
дело № 2107/2012 г. по описа на съда с предмет
Решение № 11-11 от 26.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, с което е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на местността Ъгъла (бивша
Кьошето) в землището на кв. Сарафово при условията на чл. 16 ЗУТ с приложена редукция от
25 %, ведно с правилата и нормите за неговото
прилагане, в частта относно УПИ ІХ, в кв. 9 с
площ 12 115 кв. м, обособен от поземлен имот
с идентификатор 07079.1.1126 от КККР с площ
16 153 кв. м в местността Ъгъла (бивша Кьошето) в землището на кв. Сарафово, с искане
да се отрази поземлен имот с идентификатор
07079.1.1444 съгласно кадастралната карта и
кадастралния регистър на гр. Бургас, одобрени
със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на ИД на
АГКК и Заповед № КД-14-02-621 от 9.04.2012 г.
на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, с площ 3192 кв. м, в
местността Ъгъла (бивша Кьошето) в землището
на кв. Сарафово, със съседи имоти с идентификатори: 07079.1.1151, 07079.1.1127, 07097.1.1443
и 07079.1.1125, обособен при извършена делба
на имот с идентификатор 07079.1.1126 от КККР
(стар идентификатор 018044). Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството по адм. дело № 2107/2012 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което трябва 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 се прилагат писмените доказателства, които
удостоверяват качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Делото е насрочено за разглеждане
на 27.02.2013 г. от 10,30 ч.
240
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 10788/2012 г. по описа на ІІ
отделение, 27 състав, насрочено за 5.02.2013 г.
от 10 ч. по жалби на „Лекс груп“ – АД, Румен
Николов Наумов, Хелга Антонова Стоименова,
Цветан Николов Стоименов срещу Решение № 405
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 за ж.к. Люлин – 10 м.р., в
посочените граници, в частта за УПИ Х-209 – за
спорт, УПИ ХІ – за озеленяване с режим на Тго,
и УПИ ХІІ – за подземен гараж и озеленяване,
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кв. 30и. В едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да се конституи
рат 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.
204
Шуменският административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Шумен срещу Решение № 152
по протокол № 13 от заседание на Общинския
съвет – с. Никола Козлево, от 18.10.2012 г., в
частта му по т. 2, с която е прието изменение
на чл. 78, ал. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество. По оспорването е образувано адм.д.
№ 361/2012 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 25.02.2013 г. в 10,30
ч. Заинтересованите страни могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
269
Хасковският окръжен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Салах Аюбе, гражданин на Кралство
Мароко, с неизвестен адрес в България, да се яви
в канцеларията на съда в Хасково, бул. България
144, за да получи препис от исковата молба и
приложенията, подадени от Румяна Атанасова
Тиминева, с правно основание иск по чл. 61, ал. 1
във връзка с чл. 62, ал. 2 СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
208
Варненският районен съд, VІІІ състав, призовава Анджей Казимирович Данилевич, роден на
15.06.1978 г. във Вилнюс, гражданин на Републ ика
Литва, като ответник по предявения от Галина
Велева Спиридонова иск с правно основание
чл. 48, ал. 8 ЗУ ЕС за заплащане на су мата
4261,92 лв., представляваща дължими такси за
поддръжка на обекти в етажната собственост за
периода от 1.04.2011 г. до 29.05.2012 г., по гр. д.
№ 7412/2013 г. по описа на ВРС, VІІІ състав, да
се яви в РС – Варна, на 21.02.2013 г. в 9,30 ч. При
неявяване на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК за
връчване на книжата.
255
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
III състав, призовава Шукри Мустафов Салиев, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.03.2013 г.
в 9 ч. като ответник по гр.д. № 649/2012 г., заведено от Весиле Р. Мехмед, Феджри Л. Мустафа,
Анифе Л. Салиева с правно основание – делба.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
209
Пловдивският районен съд, ХІІІ гр. състав,
призовава Красимира Атанасова Чонгова, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.02.2013 г.
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в 13,30 ч., резервна дата 27.03.2013 г. в 9 ч., като
ответник по гр. д. № 3997/2007, заведено от Лина
Димитрова Първанова от Пловдив, за делба. Ако
въпреки публикацията ответницата не се яви в
съда при разглеждане на делото, съдът є назначава особен представител.
271
Районният съд – гр. Попово, гражданска колегия, призовава Джесика Лин Дънкан с последен
адрес САЩ, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 19.02.2013 г. в 10 ч. за връчване на препис
от искова молба и приложенията към нея като
ответница по гр.д. № 1000/2012 г., заведено от
Ивайло Пламенов Събев. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
173
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 174/2012 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност с предявени искове срещу
Метин Исмаил Исмаил и съпругата му Гюлюмсер
Ферат Исмаил против Милен Радев Александров
и против Ангелина Иванова Николова и съпруга
є Данаил Веселинов Николов, както следва:
– против Метин Исмаил Исмаил и Гюлюмсер Ферат Исмаил иск с правно основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД
за отнемане в полза на държавата на лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х 5“, с рег. № ТХ
76 92 ХА, рама № WBAFA71080LW17902, двигател № 2046540306D1, дата на първа регистрация – 29.10.2003 г.;
– против Метин Исмаил Исмаил и Гюлюмсер
Ферат Исмаил иск с правно основание чл. 4, ал. 2
във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД за отнемане в
полза на държавата на сума в размер 3500 лв.,
представляваща пазарна стойност към момента
на продажбата на лек автомобил марка „Форд“,
модел „Ескорт“, с рег. № ТХ 2006 КХ;
– против Метин Исмаил Исмаил и Гюлюмсер
Ферат Исмаил иск с правно основание чл. 4, ал. 1
във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД за отнемане в
полза на държавата на 64 бр. банкноти на обща
стойност 3452 лв., както следва:
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X54148778111
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X57520811603
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X03600995852
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X38238063149
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X36199674596
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X52118011163
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X52118011145
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X39540833543
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X34838970734
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X06965288399
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– Банкнота с
№ X19901033642
– Банкнота с
№ X06432011677
– Банкнота с
№ X13633269427
– Банкнота с
№ Z37679262156
– Банкнота с
№ Z36705360096
– Банкнота с
№ V10982374852
– Банкнота с
№ V20050618855
– Банкнота с
№ V28067136502
– Банкнота с
№ V11400629476
– Банкнота с
№ S30300591616
– Банкнота с
№ X32054583755
– Банкнота с
№ X22302657002
– Банкнота с
№ X31994131817
– Банкнота с
№ X13363040999
– Банкнота с
№ X12245386421
– Банкнота с
№ X13838928689
– Банкнота с
№ X22219936985
– Банкнота с
№ X22263506336
– Банкнота с
№ X22278420353
– Банкнота с
№ U75105816611
– Банкнота с
№ U73516503254
– Банкнота с
№ U39273108206
– Банкнота с
№ U72339372878
– Банкнота с
№ U41222162165
– Банкнота с
№ U83234430257
– Банкнота с
№ U45332428442
– Банкнота с
№ U33351712682
– Банкнота с
№ U60181244051
– Банкнота с
№ U72792279329
– Банкнота с
№ U24503400194
– Банкнота с
№ S24523614007
– Банкнота с
№ S23981080831
– Банкнота с
№ S14740366489
– Банкнота с
№ S20226138028
– Банкнота с
№ S18602562202
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номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
номинал 20 евро със сериен
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– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ S23558053903
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ S27640769578
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ S28989197476
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ V26062017997
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ V09437528695
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ V15092755861
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ M38281746487
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ P12510451243
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ T31068926736
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ X52300214498
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ X48181844873
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ X47591134949
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ X46970451407
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ X36109570394
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ U51315795023
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ N56175674718
– Банкнота с номинал 5 евро със сериен
№ N16091336658
– Банкнота с номинал 5 евро със сериен
№ U32735284718
– Банкнота с номинал 5 евро със сериен
№ P10405902574;
– против Метин Исмаил Исмаил и Гюлюмсер
Ферат Исмаил иск с правно основание чл. 4, ал. 1
във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД за отнемане в
полза на държавата на 3 бр. мобилни телефона: мобилен телефон марка „Самсунг“ с IMEI
359781004353985; мобилен телефон марка „Eл
Джи“ с IMEI 352701039586505; мобилен телефон
марка „Нокиа“ с IMEI 359811013380990;
– против Метин Исмаил Исмаил и Гюлюмсер
Ферат Исмаил и против Милен Радев Александров
иск с правно основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД
за обявяване по отношение на държавата на
недействителността на сделката, обективирана
в н. а. за покупко-продажба на недвижим имот
№ 180, т. ІІ, рег. № 4396, дело № 246/2007 г.,
вписан в СлВп – Добрич, под акт № 146, т. ХV,
дв. вх. рег. № 10582 от 17.07.2007 г., по силата на
който Метин Исмаил Исмаил и съпругата му
Гюлюмсер Ферат Исмаил чрез пълномощник
Милен Радев Александров са продали на Милен
Радев Александров собствения си недвижим
имот в Добрич с административен адрес: ул.
Хр. Ботев 56, с идентификатор 72624.619.218.13
по кадастралната карта на гр. Добрич, представ
ляващ едноетажна сграда за търговия и услуги с
подземен етаж, със застроена площ 100 кв. м и
разгърната застроена площ 200 кв. м, състояща
се от кафене, сервизно помещение и стълбище, с
обща застроена площ 100 кв. м, и три търговски
обекта: магазини за промишлени стоки, с обща
застроена площ 100 кв. м, разположени в подземния етаж на сградата, ведно с правото на строеж
върху общински поземлен имот с площ 200 кв. м,

С Т Р.

190

ДЪРЖАВЕН

представляващ идеална част от поземлен имот
с идентификатор 72624.619.218 по кадастралната
карта на гр. Добрич.
С мотивиранато искане КУИППД е предявила
против Милен Радев Александров и против Ангелина Иванова Николова иск с правно основание
чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД за обявяване по отношение
на държавата на недействителността на сделката,
обективирана в н. а. за покупко-продажба на недвижим имот № 131, т. V, рег. № 5154, дело № 612
от 15.09.2009 г., вписан в СлВп – Добрич, под акт
№ 112, т. ХХІ, дело № 4130 от 15.09.2009 г., вх.
рег. № 10380, по силата на който Милен Радев
Александров е продал на Ангелина Иванова Николова собствения си недвижим имот в Добрич
с административен адрес: ул. Хр. Ботев 56, с
идентификатор 72624.619.218.13 по кадастралната
карта на гр. Добрич, представляващ едноетажна
сграда за търговия и услуги с подземен етаж, със
застроена площ 100 кв. м и разгърната застроена
площ 200 кв. м, състояща се от кафене, сервизно
помещение и стълбище, с обща застроена площ
100 кв. м и три търговски обекта: магазини за
промишлени стоки, с обща застроена площ 100
кв. м, разположени в подземния етаж на сградата, ведно с правото на строеж върху общински
поземлен имот с площ 200 кв. м, представляващ
идеална част от поземлен имот с идентификатор
72624.619.218 по кадастралната карта на гр. Добрич.
Съобразно изложените в искането твърдения,
тъй като Милен Радев Александров е знаел съобразно гореизложените съображения произхода
на имота – придобит в резултат от престъпна
дейност, поради което с тази сделка е целял
неговото укриване и прикриване на незаконния
му произход. В тази връзка ищецът смята, че по
отношение на него сделката е недействителна на
основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД.
При условията на евентуалност спрямо исковете по чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД КУИППД с
мотивираното искане е предявила против Метин
Исмаил Исмаил и Гюлюмсер Ферат Исмаил
иск с правно основание чл. 4, ал. 2 и чл. 10
ЗОПДИППД за отнемане на действително полученото от последните, а именно парична сума
в размер 175 500 лв., представляваща пазарната
стойност на имота, получена от ответниците по
силата на сключената от тях като продавачи с
Милен Радев Александров като купувач сделка,
обективирана в н. а. за покупко-продажба на
недвижим имот № 180, т. ІІ, рег. № 4396, дело
№ 246/2007 г., вписан в СлВп – Добрич, под акт
№ 146, т. ХV, дв. вх. рег. № 10582 от 17.07.2007 г.
Този иск е предявен в условията на евентуалност,
ако не бъдат установени обстоятелствата по чл. 7,
ал. 2 ЗОПДИППД, в случай че съдът приеме, че
горният недвижим имот е прехвърлен на трето
добросъвестно лице, ерго при добросъвестност
на приобретателя и в съгласие с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД подлежи на отнемане действително
полученото от прехвърлителите.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание на 17.04.2013 г. от 14 ч. Дава едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ за предявяване в рамките
на образуваното производство от трети заинтересовани лица на претенции върху имуществото,
за чието отнемане се настоява.
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БРОЙ 5

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 18.02.2013 г. в 18 ч. на адрес: София,
ул. Михаил Тенев 12, Бизнес център „Евротур“,
ет. 2, офис 6, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на УС за дейността на БАСГП за 2012 г.; 2.
приемане на доклада на контролната комисия; 3.
приемане на годишния финансов отчет за 2012 г.;
4. приемане на промени в устава; 5. промени в
управителния съвет; 6. приемане на нови членове
на БАСГП; 7. приемане на програма за дейността
на БАСГП до края на 2013 г.; 8. приемане бюджета на БАСГП за 2013 г.; 9. разни. 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 независимо
от броя на явилите се членове.
217
98. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Солидарна България“, София, на онование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.02.2013 г. в 18,30 ч. в София, ж.к.
Гео Милев, ул. Галилео Галилей 17, бл. 251, при
следния дневен ред: 1. годишен отчет на УС;
2. прием на нови членове; 3. промяна в устава
относно преминаване от сдружение в частна
полза в юридическо лице с нестопанска цел за
обществена дейност и други промени в устава; 4.
избор на нов УС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
291
1. – Управителният съвет на сдружение „Тенис
клуб Академик – 2001“, Свищов, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетноизборно събрание на 26.02.2013 г. в 17 ч. в залата
за тенис на маса на ул. Цанко Церковски 11 със
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. приемане на доклад за дейността на сдружението
през 2011 г.; 3. приемане на доклад за дейността на
сдружението през 2012 г.; 4. избор на председател;
5. избор на членове на управителния съвет; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред в 18 ч.
71
6. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство на ЦДГ 23 Кипарис“, Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 22.02.2013 г. в 11 ч. в Стара
Загора, ул. Цар Иван Асен II № 172, при следния дневен ред: 1. отчет на СН за дейността
на СНЦ „Настоятелство на ЦДГ 23 „Кипарис“,
Стара Загора, от последното общо събрание до
настоящия момент; 2. вземане на решение за
освобождаване на членове и приемане на нови
членове на СНЦ „Настоятелство на ЦДГ 23
„Кипарис“, Стара Загора; 3. промени в състава
на съвета на настоятелите – освобождаване на
членове и приемане на нови членове; 4. разни.
Поканват се всички членове на СНЦ „Настоятелство на ЦДГ 23 „Кипарис“, Стара Загора, да
вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
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5. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Старо Железаре“ – с. Старо
Железаре, община Хисаря, област Пловдив, на
основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09981 от 27.06.2012 г. на министъра на земеделието
и горите за учредяване на сдружение за напояване „Старо Железаре“, с. Старо Железаре, с
предмет на дейност: експлоатация; поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждането на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределяне
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, отправя покана към всички собственици на
земеделски земи от масиви с № 88, 90, 109, 89, 35,
77 в землището на с. Старо Железаре, община
Хисаря, област Пловдив, да присъстват на учредителното събрание на сдружението на 14.03.2013 г.
в 13 ч. в читалище „Тодор Пашкулов“, с. Старо
Железаре, община Хисаря, при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на
решение за учредяване на сдружението и приемане
на устава му; 4. избиране органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред
на учредителното събрание и проектът на устава са на разположение от 9 до 17 ч. в кметство
с. Старо Железаре, община Хисаря. При липса
на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН съб 
ранието ще се проведе на 8.04.2013 г. в 13 ч. в
Читалище – с. Старо Железаре, община Хисаря.
293
6. – „Супер Боровец пропърти фонд“ – АДСИЦ,
ЕИК: 148031273, на основание чл. 92а ЗППЦК
уведомява инвеститорите относно началото на
публично предлагане на 9 930 000 броя обикновени,
поименни, безналични, свободноп рехвърляеми
акции с право на един глас, право на дивидент
и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната
стойност на акцията, с номинална и емисионна
стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в
резултат на увеличаване на капитала на „Супер
Боровец пропърти фонд“ – АДСИЦ, от 650 000 лв.
на 10 580 000 лв. съгласно решение, взето на
заседание на общото събрание на акционерите
на дружеството, проведено на 13.09.2012 г., и
съгласно проспект за публично предлагане на
акции на дружеството, потвърден от Комисията
за финансов надзор с реш ение № 1144-Е от
12.12.2012 г. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
право да участват в увеличението на капитала
имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни
след датата на решението на общото събрание за
увеличаване на капитала. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се
издава едно право. Всяко право дава възможност
за записване на приблизително 15.27692308 нови
акции. След издаването на правата всяко лице
може да придобие права в периода за тяхното
прехвърляне/търговия и при провеждането на
явния аукцион, като всяко упражнено право
дава възможност за записване на приблизително
15.27692308 нови акции по емисионна стойност
1 лев. Всяко лице може да запише такъв брой
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акции, който е равен на броя на придобитите
и/или притежаваните от него права, умножен
по коефициент 15.27692308. При получаване на
число, което не е цяло, същото се закръгля до
цяло число, както следва: при първа цифра (десетици) след десетичната запетая, по-малка от
5 – към по-малкото цяло число; при първа цифра
(десетици) след десетичната запетая, равна или
по-голяма от 5 – към по-голямото цяло число.
Не се допуска записването на повече акции от
предвидените в решението на ОСА за увеличение
на капитала освен в случаите на необходимост от
емитиране на допълнителен брой акции поради
закръгляването при изчисляване на броя акции,
които едно лице може да придобие. Капиталът
на дружеството ще бъде увеличен само ако са
записани и платени поне 993 000 нови акции.
Началната дата за продажба (търговия) на пра
вата и за записване на акции е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на
обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в „Държавен вестник“,
оповестяването му в търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника – в.
„Новинар“ и в. „Капитал Daily“ (ако обнародването, оповестяването и публикациите са в различни дати, се взема под внимание по-късната
от четирите дати), но не по-рано от изтичането
на срока по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК (откриването
на сметките за права от ЦД). В съответствие с
Правилника на БФБ допускането до търговия на
емисия права се извършва с нареждане на директора по търговия след подаване на съответното
заявление, като началната дата за търговия на
емисията права е не по-рано от първия работен
ден, следващ изтичането на 5 работни дни от
датата на нареждането за допускане. Крайният
срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б,
ал. 4 ЗППЦК е първият работен ден, следващ
изтичането на 14 дни считано от началната дата
за прехвърляне на правата. Съгласно Правилника
на БФБ последната дата за търговия с права на
борсата е два работни дни преди крайната дата
за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата се извършва посредством тяхната покупкопродажба (търговия с права), съгласно чл. 112б,
ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на „Сегмент за
права“ на Основен пазар на БФБ, независимо
от пазара, на който са регистрирани акциите на
дружеството емитент, чрез подаване на поръчка
за продажба до съответния ИП, при когото са
разкрити сметки за права на съответните клиенти,
съответно чрез поръчка за покупка до ИП, член
на борсата. За придобиването на права по други
способи се прилагат разпоредбите на правилника
на ЦД. Акционерите, които не желаят да участват
в увеличението на капитала, както и всички други
притежатели на права имат право да продадат
правата си до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се
разпоредят с тях по други способи до последния
ден за прехвърляне на правата, но не по-късно
от предвиденото съгласно правилника на ЦД. На
петия работен ден след крайната дата на срока за
прехвърляне на правата ИП „Реал Финанс“ – АД,
обслужващ увеличението на капитала, предлага
на регулирания пазар за продажба при условията
на явен аукцион тези права, срещу които не са
записани акции от новата емисия до изтичане на
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срока за прехвърляне на правата. „Супер Боровец
пропърти фонд“ – АДСИЦ, разпределя сумата,
получена от продажбата на неупражнените права,
намалена с разходите по продажбата, съразмерно
между техните притежатели. Сумите, получени от
продажбата на правата, постъпват по специална
сметка, открита от ЦД, и не могат да се ползват
до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен
ден от подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния
работен ден права. Лицата, придобили права при
продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат
съответния брой акции до изтичане на крайния
срок за записване на акции от новата емисия.
Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. Крайният
срок за записване на акциите от притежателите на
права съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е първият
работен ден, следващ изтичането на 15 работни
дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди
посочения начален и след посочения краен срок
за записване. Записването на акциите от новата
емисия се извършва, като за целта притежателите
на права подават заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 38 от 25.07.2008 г. до ИП
„Реал Финанс“ – АД, обслужващ увеличението
на капитала, на адрес: Варна, ул. Цар Симеон I
№ 31, или до ИП, членове на ЦД, при които се
водят клиентските сметки за притежаваните от тях
права. При подаване на заявка до ИП, при който
се водят клиентските сметки за притежаваните
от клиента права, съответният ИП уведомява
„Реал Финанс“ – АД. Уведомления се подават
всеки работен ден в срока на подписката от 9
до 17 ч. Уведомяването се извършва по телефон
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или чрез друг дистанционен способ за комуникация всеки работен ден от срока на подписката.
Записването на акции се счита за действително
само ако е направено от притежател на права до
максималния възможен брой акции и е внесена
цялата емисионна стойност на записваните акции
в срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записаните акции се
извършва по специална набирателна сметка на
„Супер Боровец пропърти фонд“ – АДСИЦ, IBAN:
BG75CECB979050D8280800, BIC: CECBBGSF в
„ЦКБ“ – АД. Набирателната сметка следва да е
заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Банката,
в която е открита специалната набирателна
сметка, блокира постъпилите суми. Съгласно
чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства
по специалната сметка не могат да се използват
преди приключване на подписката и вписване
на увеличението на капитала в търговския регистър. Инвеститорите могат да се запознаят с
проспекта, както и да получат безплатно копие от
него, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на
емитента, на адрес: Варна, ул. А. С. Пушкин 24,
ет. 2, тел. 052/ 603 830, лице за контакти – Драган
Драганов – дир ектор „Връзки с инвеститорите“, и
от 9 до 17 ч. в офиса на ИП „Реал Финанс“ – АД,
Варна, ул. Цар Симеон I № 31, тел. 052 /603 828,
лице за контакти Веселин Моров, както и на
интернет страницата на „Супер Боровец пропърти фонд“ – АДСИЦ (www.sbpf.biz), на ИП „Реал
Финанс“ – А Д (www.real-finance.net), на КФН
(www.fcs.bg) и на БФБ (www.bse-sofia.bg).
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