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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОНВЕНЦИЯ

за учредяването на Европейската организация
за разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT)
(Влязла в сила на 19 юни 1986, включително
поправки, влезли в сила на 19 ноември 2000 г.
Ратифицирана със закон, приет от 42-то Народно събрание на 19 март 2014 г. – ДВ, бр. 30
от 2014 г. В сила за Република България от
30 април 2014 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Държавите, Страни по тази Конвенция,
КАТО ОТЧИТАТ, че:
– сигурността на населението и ефективното
изпълнение на редица дейности на човека
са обусловени от метеорологичните данни
и това изисква по-точни и по-навременни
прогнози;
– възможността за подобряване на прогнозите до голяма степен зависи от наличието
на метеорологични наблюдения, локални,
както и глобални, включително и тези
по отношение на отдалечени и пустинни
региони;
– метеорологичните спътници са доказали
тяхната надеждност и уникален потенциал
като допълнителни към тези на неземните
наблюдения системи, особено по отношение на непрекъснато наблюдение на
времето и провеждане на бързо набиране
на данни от наблюдения над най-недостъпните области от земната повърхност;
– метеорологичните спътници, с техните
качества на покритие и оперативни ха-
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рактеристики, осигуряват дълговременна
глобална съвкупност от данни с решаваща
важност за наблюдение на земята и нейния
климат, особено важно за установяване
на глобални промени;
КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че:
– С ветовната Метеорологична Организация
е поверила на своите членове подобряването на метеорологичната база данни и
решително е подкрепила планове за развитие и поддържане на глобална спътникова
наблюдателна система с цел да допринесе
за изпълнението на нейните програми;
– спътниците Meteosat бяха успешно разработени от Европейската Космическа
Агенция;
– О перативна Програма Meteosat (МОП),
провеждана от EUMETSAT, е показала
възможностите на Европа да поеме своя
дял от отговорности за поддържането в
действие на глобална спътникова наблюдателна система;
ОСЪЗНАВАЙКИ, че:
– н ито една друга национална или международна организация не предоставя на
Европа всичките необходими метеорологични спътникови данни, за да обхване
нейните области на интерес;
– д иапазонът на човешки, технически и
финансови ресурси, необходими за дейности в космическото пространство, е
под нивото на ресурсите на която и да е
отделна Европейска държава;
– е желателно да се предостави на метеорологичните институции в Европа рамка за
сътрудничество, която им би позволила да
предприемат общи дейности, използвайки
космически технологии, които се прилагат към метеорологични изследвания и
прогноза на времето;
СЕ СПОРАЗУМЯХА, КАКТО СЛЕДВА
Член 1
Учредяване на EUMETSAT
1. У
 чредява се една Европейска Организация
за разработване на Метеорологични Спътници, наричана по-долу „EUMETSAT“.
2. Ч леновете на EUMETSAT, наричани подолу „Държави Членки“, са тези държави, които са Страни по тази Конвенция
в изпълнение на клаузите на Член 16.2
или 16.3.
3. EUMETSAT е юридическо лице. В частност
има право да договорира, да придобива и
да се разпорежда с движимо и недвижимо
имущество и да бъде страна в юридически
процедури.
4. О рганите на EUMETSAT са Съветът и
Генералният Директор.
5. С едалището на EUMETSAT се намира в
Дармщадт, Федерална Република Герма-
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ния, освен в случаи, определени от Съвета
съгласно Член 5.2 (b) v.
6. Официалните езици на EUMETSAT са
английски и френски.
Член 2
Цели, дейности и програми
1. Г
 лавната цел на EUMETSAT е да въвежда,
поддържа и използва Европейски системи
от оперативни метеорологични спътници,
отчитайки, доколкото е възможно, препоръките на Световната Метеорологична
Организация.
С ледваща цел на EUMETSAT е да допринася за оперативен мониторинг на климата
и установяване на глобални климатични
промени.
2. Дефинирането на първоначалната система
се съдържа в Анекс I; следващите системи
ще бъдат създадени, както е дефинирано
в Член 3.
3. В изпълнението на тези цели EUMETSAT
ще:
(a) с е възползва максимално от технологиите, развити в Европа, в частност в
областта на метеорологичните спътници, като обезпечава оперативно
изпълнение на програмите, които са
доказано технически успешни и икономически ефективни;
(b) разчита, когато е уместно, на способностите на съществуващите международни организации, провеждащи
дейности в подобна област;
(c) допринася за развитието на техники
в спътниковата метеорология и метеорологични наблюдателни системи,
използвайки спътници, които могат
да доведат до подобрено обслужване
при оптимална цена.
4. За постигане на своите цели EUMETSAT,
доколкото е възможно, и в съответствие
с метеорологичната традиция, ще сътрудничи с Превителствата и националните
институции на Държавите Членки, както
и с Държави не-Членки и правителствени
и неправителствени международни научни и технически организации, чиито
дейности са свързани с нейните цели.
EUMETSAT може да сключва споразумения с последните.
5. Общият Бюджет включва дейности, които
не се отнасят до специфична програма.
Те представляват основната техническа
и административна инфраструктура на
EUMETSAT, включвайки основния състав,
сгради и съоръжения, както и предварителни дейности, оторизирани от Съвета
при подготовка на бъдещи все още неодобрени програми.
6. П рограмите на EUMETSAT включват
задължителни програми, в които участват всички Държави Членки и изборни

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

програми с участието на тези Държави
Членки, които са съгласни да извършват
това.
7. Задължителни програми са:
(a) О перат ивната Прог рама Meteosat
(МОП), както е дефинирана в Член 1
от Конвенцията;
(b) о сновните програми, необходими,
за да продължи обезпечаването на
наблюденията от геостационарни и
полярни орбити;
(c) д руги програми, въведени като такива
от Съвета.
8. Изборни програми са програми в изпълнение на целите на EUMETSAT, приети
като такива от Съвета.
9. E UMETSAT може извън програмите,
упоменати в параграфи 6, 7 и 8 по-горе,
но не в разрез с целите на EUMETSAT,
да провежда дейности, поискани от трети
страни и одобрени от Съвета в съответствие с Член 5.2 (а). Разходите за такива
дейности се поемат от съответната трета
страна.
Член 3
Приемане на програмите и на Общия Бюджет
1. З
 адължителните програми и Общият
Бюджет се въвеждат чрез приемане на
Програмна Резолюция от Съвета в съответствие с Член 5.2 (а), към която е
прикрепена подробна Програмна Дефиниция, съдържаща всички необходими
програмни, технически, финансови, договорни, юридически и други елементи.
2. Изборните програми се въвеждат чрез
приемане на Програмна Декларация от
заинтересованите Държави Членки в
съответствие с Член 5.3 (а), към която е
прикрепена подробна Програмна Дефиниция, съдържаща всички необходими
програмни, технически, финансови, договорни, юридически и други елементи.
Всяка незадължителна програма попада
в целите на EUMETSAT и е в съответствие с основната рамка на Конвенцията
и на правилата, съгласувани със Съвета
относно нейното приложение. Програмната Декларация се одобрява от Съвета с
Разрешителна Резолюция в съответствие
с Член 5.2 (d) iii.
Която и да е Държава Членка има възможността да участва в изготвянето на проект
на Програмна Декларация и може да стане
Държава Участник на незадължителната програма във времевата рамка, постановена в
Програмната Декларация.
Изборни програми влизат в действие веднага щом поне една трета от всички Държави
Членки на EUMETSAT са декларирали тяхното
участие чрез подписване на Декларацията в
постановената времева рамка и вноските на
тези Държави Участници достигне 90 % от
общия финансов пакет.
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Член 4
Съветът
1. С
 ъветът се състои от не повече от двама
представители от всяка Държава Членка,
единият от които трябва да бъде делегат
от Националната Метеорологична Служба
на съответната държава. Представителите
могат да бъдат придружавани от съветници
по време на срещите на Съвета.
2. С ъветът избира от състава на своите
членове един Председател и един Заместник-Председател, които ръководят
дейността за две години и могат да бъдат преизбирани не повече от един път.
Председателят провежда обсъжданията на
Съвета и не може да бъде в качеството на
представител на Държава Членка.
3. С ъветът се свиква по правило най-малко веднъж в годината. Той може да се
свика в извънредна сесия по искане или
от Председателя или от една трета от
Държавите Членки. Съветът се събира
в седалището на EUMETSAT, освен ако
той не вземе друго решение.
4. С ъветът може да създава спомагателни
органи и работни групи, ако счете това
за необходимо при постигане целите и
програмите на EUMETSAT.
5. С ъветът приема собствени правила на
процедура.
Член 5
Роля на Съвета
1. С
 ъветът има властта да приема всички
необходими мерки за изпълнението на
тази Конвенция.
2. С ъветът в частност е упълномощен,
(a) с анонимен вот на всички Държави
Членове:
i.
да решава за присъединяването на
Държави, споменати в Член 16, и
на сроковете и условията, определящи такова присъединяване;
ii. да решава приемането на задължителните програми и Основния
Бюджет, споменати в Член 3.1;
iii. да взема решения относно горната
граница на вноските в Общия
Бюджет за период от пет години
една година преди края на периода или да ревизира такава горна
граница;
iv. да решава каквито и да е мерки
за финансиране на програми, т.е.
чрез заеми;
v. да оторизира извършването на какъвто и да е трансфер от бюджета
на една задължителна програма
към друга задължителна програма;
vi. да решава внасянето на поправки
в една одобрена Програмна Резолюция и Програмна Дефиниция,
споменати в Член 3.1;
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vii. да одобрява сключването на Споразумения за Сътрудничество с
Държави не-Членки;
viii. да решава разпускането или неразпускането на EUMETSAT в
съгласие с Член 20;
ix. да внася поправки в Анексите към
тази Конвенция;
x. да одобрява преразходи с повече
от 10 %, които по този начин
увеличават финансовия пакет или
горната граница на задължителните програми (с изключение на
МОП);
xi. да решава относно дейности, извършвани за сметка трети страни.
(b) с вота на две трети от мнозинството
на присъстващи и гласуващи Държави
Членки, представляващи също така
най-малко две трети от общата сума от
вноските съгласно Националния Брутен Продукт (респективно членските
вноски за МОП относно i. по-надолу):
i.
да приема годишен бюджет за
МОП заедно с нивото допълнителен личен състав и прогнозните
разходи и приходи за следващите
три години, прикрепени към него;
ii. да приема Финансовите Правила,
както и други финансови клаузи;
iii. да решава за начина на разпускане на EUMETSAT съобразно с
клаузите на Член 20.3 и 4;
iv. да решава изключването на Държава Членка съобразно с клаузите
на Член 14, и условията за такова
изключване;
v. да решава за каквото и да е
преместване на Седалището на
EUMETSAT;
vi. да приема Правилата за Персонала;
vii. да решава политиката на разпространяване на спътникови данни
по отношение на задължителните
програми.
(c) с вот, представляващ поне две трети
от общата сума на членските вноски
и половината от присъстващите и гласуващи Държави Членки:
i.
да приема годишния Общ Бюджет
и годишните бюджети за задължителните програми (с изключение
тези за МОП) заедно с техните
нива на допълнителен персонал
и прогнозни разходи и приходи за
следващите три години, прикрепени към него;
ii. да одобрява преразходи с повече
от 10 %, увеличаващи по този
начин първоначалния финансов
пакет или горната граница (освен
за МОП);
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iii. да одобрява годишно финансовия
отчет за изминалата година заедно
с баланса на активите и пасивите
на EUMETSAT, след като вземе
под внимание одиторския доклад,
и да освобождава от отговорност
Генералния Директор по отношение изпълнението на бюджета;
iv. да взема решение относно всички други мерки, отнасящи се до
задължителните програми, които
имат финансов ефект относно
Организацията.
(d) с две трети мнозинство на присъстващите и гласуващи Държави Членки:
i.
да назначава Генералния Директор
за определен период и да ограничава или прекратява неговото
назначаване, като в случай на
прекратяване Съветът назначава
Изпълняващ Длъжността Генерален Директор;
ii. да определя оперативните спецификации на задължителните
спътникови програми, както и
продуктите и услугите;
iii. да решава, че една предвидена
незадължителна програма попада в целите на EUMETSAT и
тази програма е в съответствие с
общата рамка на Конвенцията и
правилата, съгласувани от Съвета
за нейното приложение;
iv. да одобрява слючването на всяко
Споразумение с Държави Членки,
международни правителствени и
неправителствени организации
или национални институции на
Държави Членки;
v. да приема препоръки към Държави Членки, отнасящи се до
изменения в тази Конвенция;
vi. да приема свой собствен ред на
процедура;
vii. да назначава одитори и да определя
продължителността на тяхното
назначение.
(e) с болшинство на присъстващите и
гласуващи Държави Членки:
i.
да одобрява назначаването и освобождаването на висш персонал;
ii. да решава за създаването на
заместващи органи и работни
групи и да дефинира сроковете
на техните пълномощия;
iii. да решава относно всякакви други
мерки, които не са изрично определени в тази Конвенция.
3. За изборни програми се прилат следните
специфични правила:
(a) Програмната Декларация се приема с
две трети мнозинство на заинтересовани Държави Членки, присъстващи
и гласуващи.
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(b) Р
 ешението за всички мерки за изпълнението на една незадължителна
програма се взема с вота, представляващ поне две трети от вноските и
една трета от Държавите Участници
присъстващите и гласуващи.
Коефициентът на Държава Участник е ограничен до 30 %, дори ако процентът на нейния
финансов дял е по-висок.
(c) В сяка поправка на Програмната Декларация или всяко решение за присъединяване изисква единодушие на
всички Държави Участници.
4. В сяка Държава Членка има право на
един глас в Съвета. Обаче, една Държава
Членка няма право на глас, ако сумата
на неизплатени вноски надвишава сумата
на определената за настоящата финансова
година вноска. Въпреки това, в такъв
случай засегнатата Държава Членка може
да бъде оторизирана да гласува, ако две
трети от мнозинството на Държавите
Членки, упълномощени да гласуват, счетат, че неизвършеното плащане се дължи
на обстоятелства извън нейния контрол.
С цел да се обезпечи единодушие или
мнозинство, предвидени по настоящата
Конвенция, Държава Членка, която не е
упълномощена да гласува, няма да бъде
вземана под внимание за кворума. Тези
правила се прилагат с необходимите
промени (mutatis mutandis) за изборни
програми.
Изразът „присъстваща и гласуваща Държава
Членка“ означава Държава Членка, гласуваща
за или против. Държави Членки, които гласуват
въздържал се, се считат за негласуващи.
5. Присъствието на представители на болшинството на всички Държави Членки,
упълномощени да гласуват, е необходимо
за съставянето на кворум. Това правило се
прилага с необходимите промени (mutatis
mutandis) за изборни програми. Решения
на Съвета по отношение на неотложни
въпроси могат да бъдат осигурени посредством писмена процедура във времето
между заседанията на Съвета.
Член 6
Генерален Директор
1. Г
 енералният Директор е отговорен за
изпълнението на взетите от Съвета решения и за изпълнението на задачите,
възложени на EUMETSAT. Той е законен
представител на EUMETSAT и в това си
качество той подписва Споразумения,
одобрени от Съвета, както и договори.
2. Генералният Директор действа по инструкциите на Съвета. Той по-специално:
(a) обезпечава правилното функциониране
на EUMETSAT;
(b) п ол у чава вноск и те от Държави те
Членки;
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(c) п
 оема задължения и извършва разходи,
за които са взети решения от Съвета
в рамките на оторизираните кредити;
(d) и зпълнява решения на Съвета, отнася щ и с е до фи на нси ра не т о на
EUMETSAT;
(e) обявява тръжни процедури и изработва
договори;
(f) п одготвя заседанията на Съвета и
осигурява заседанията на помощни
органи и работни групи с необходимата
техническа и административна помощ;
(g) наблюдава и контролира изпълнението
на договорите;
(h) п одготвя и осъществява бюджетите
на EUMETSAT в съответствие с Финансовите Правила и ежегодно внася
за одобрение от Съвета финансовите
разчети относно изпълнението на
бюджетите и балансовите отчети за
активите и пасивите, формулирани
при всеки случай в съответствие с
Финансовите Правила, както и доклада за дейностите на EUMETSAT;
  (i) п од д ържа необход и м и я фи на нсов
баланс;
  ( j) и зпълнява други такива задачи, които
биха му били възложени от Съвета.
3. Генералният Директор се подпомага от
Секретариат.
Член 7
Състав на Секретариата
1. С
 изключение на постановеното във втория параграф на този Член съставът на
Секретариата се управлява от Правила
за Персонала, приети от Съвета съгласно
клаузите на Член 5.2 (b). Когато условията за назначаване на член на персонала
на Секретариата не са определени от
споменатите Правила, те се определят
от закона, приложим в страната, където
лицето, за което се касае, изпълнява
своите задължения.
2. Персоналът се попълва с членове на
базата на тяхната квалификация, като се
взема предвид международният характер
на EUMETSAT. Не може да бъде запазван
пост за определена Държава Членка по
националност.
3. П ерсонал на национални институции
на Държавите Членки може да бъде
наеман или да бъде на разположение на
EUMETSAT за определен период.
4. С ъветът, в съответствие с Член 5.2 (е),
одобрява назначения и освобождавания
на висшия персонал, както е дефинирано
в Правилата за Персонала. Други членове на персонала се назначават и могат
да бъдат освобождавани от Генералния
Директор, действащ в рамките на пълномощията, делегирани му от Съвета.
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Генералният Директор има изцяло правомощия над персонала на Секретариата.
5. Д ържавите Членки зачитат международния характер на отговорностите на
Генералния Директор и членовете на
Секретариата. В изпълнението на техните задължения Генералният Директор и
членовете на Секретариата не могат нито
да търсят, нито да приемат инструкции
от което и да е Правителство или власти
извън EUMETSAT.
Член 8
Право на собственост и разпространение на
спътникови данни
1. E
 UMETSAT има изключително право
на собственост за целия свят на всички
данни, генерирани от спътници или
прибори на EUMETSAT.
2. E UMETSAT предоставя на Национални
Метеорологични Институции на Държави Членки на Световната Метеорологична Организация одобрени от Съвета
пакети от данни.
3. Политиката на разпространение на спътникови данни се решава в съответствие
в правилата, залегнали в Член 5.2 (b)
за задължителните програми и 5.3 (b)
за изборни програми. EUMETSAT, чрез
Секретариата, и Държавите Членове
са отговорни за изпълнението на тази
политика.
Член 9
Отговорност
1. E
 UMETSAT не предлага гаранция по
отношение на услуги и продукти, осигурени или които ще бъдат осигурени в
съответствие с тази Конвенция.
2. E UMETSAT, Държавите Членки и техните държавни и наети служители, когато действат в изпълнение на техните
функции и в границите на техните пълномощия, както и всеки представител
на заседанията на EUMETSAT не носят
отговорност към която и да е Държава
Членка или EUMETSAT по отношение на
загуба или щета в резултат на прекъсване,
забавяне или незадоволително функциониране на предоставяните услуги.
3. Н ито една Държава Членка не е отговорна
за действия и задължения на EUMETSAT,
свързани с изграждане на космическия
сегмент на EUMETSAT освен в случаите,
когато такава отговорност е резултат от
договор, в който Държавата Членка и
Държавата, изискваща компенсация, са
страни. В този случай EUMETSAT обезщетява Държавата Членка, засегната по
отношение на всяка такава отговорност,
освен ако последната изрично е поела

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

задължение специално да поеме такава
отговорност. Съветът установява процедури за изпълнението на този параграф.
Член 10
Принципи на финансиране
1. Р
 азходите на EUMETSAT се покриват от
финансовите постъпления на Държавите
Членки и от всякакви други приходи на
EUMETSAT.
2. В ся ка Държ а ва Ч лен ка за п ла ща на
EUMETSAT годишна вноска към Общия
Бюджет и към задължителните програми
(с изключение за МОП) на базата на
средния Брутен Национален Продукт
(БНП) на всяка Държава Членка за
последните три години, за които има
налични статистически данни.
Осъвремен яването на статистическ ите
данни се осъществява на всеки три години.
За МОП, всяка Държава Членка заплаща
на EUMETSAT годишна вноска на базата на
финансово разпределение, съдържащо се в
Анекс II.
3. Държавите Членки са задължени да заплащат техните вноски за задължителните
програми (с изключение на МОП) до
максимум от 110 %, ако е взето решение
съгласно Член 5.2 (с) ii.
4. З а изборните програми всяка участваща
Държава Членка заплаща на EUMETSAT
годишна вноска на базата на одобреното
финансово разпределение за програмата.
5. В случай че една незадължителна програма не е напълно подкрепена в рамките
на една година след датата на влизането є в сила в съответствие с Член 3.2,
наличните участници са задължени да
приемат ново финансово разпределение
на вноски, като по този начин дефицитът
се разпределя пропорционално, освен ако
те единодушно вземат съгласие за друго
решение по случая.
6. В сички вноски се извършват в Европейски Парични Единици (ECU) както е
определено от Европейската Общност.
Вноските за МОП могат също така да
бъдат правени във всяка друга конвертируема валута.
7. Н ачините за плащане на вноските и
начините за осъвременяване на статистическите данни за БНП се определят
в Правилата за Финансиране.
8. П равилата за Финансиране определят
подходящата процедура в случай на неплащане на вноски от Държава Членка,
както и допълнителни задължения на
Държава Членка с просрочено заплащане
на вноските.
9. С ъветът може да приема доброволни
вноски, в брой или по друг начин, при
условие, че те са направени с наме-
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рения, които са съвместими с целите,
дейностите и принципите на управление
на EUMETSAT.
Член 11
Бюджети
1. Б
 юджетите се съставят в Европейски
Парични Единици (ECU).
2. Ф инансовата година продъл жава от
1 януари до 31 декември.
3. Б юджетите на EUMETSAT се съставят
за всяка финансова година преди започването на тази година при условията,
залегнали в Правилата за Финансиране.
Приходната и разходната част, отразени
в бюджетите, са във финансов баланс.
4. С ъветът в съответствие с Член 5.2 (b)
и (с) приема бюджета за МОП, Общия
бюджет и бюджетите за задължителните
програми за всяка финансова година,
също и каквито и да е допълнения и
изменени я в бюд жетите. Държавите
Членки, участващи в изборни програми,
приемат бюджетите за тези програми в
съответствие с Член 5.3 (b).
5. П риемането на бюджетите постановява:
(a) з а д ъ л жен ие т о на вся к а Държ а ва
Членка да предоставя на EUMETSAT
финансовите вноски, установени в
бюджетите;
(b) п равото на Генералния Директор да
поема задължения и прави разходи
в рамките на съответните одобрени
суми.
6. А ко един бюджет не е бил приет в началото на финансовата година, Генералният
Директор може, всеки месец, да поема
задълженията и да извършва плащания
по всяка глава на съответния бюджет в
размер до една дванадесета част от отпуснатата сума в бюджета на предишната
финансова година, при условиe че няма
да има на свое разположение излишък в
размер, по-голям от една дванадесета от
предвидените суми в проектния бюджет.
7. С траните Членки заплащат всеки месец
на временна основа и в съответствие със
финансовото разпределение на вноските
необходимите суми за прилагането на
параграф 6 на този Член.
8. Детайлите на финансовите споразумения
и счетоводни процедури се съдържат в
Правилата за Финансиране, приети от
Съвета в съответствие с Член 5.2 (b).
Член 12
Одит
1. Б
 алансът на всички приходи и разходи
в бюджетите и балансовия отчет на активите и отговорности на EUMETSAT
подлежат на годишен одит при условията,
залегнали в Правилата за Финансиране.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

Одиторите предоставят всяка година пред
Съвета доклад за финансовия баланс.
2. Генералният Директор предоставя на
одиторите всякаква информация и подпомагане, необходими за изпълнението
на техните задачи.
3. Допълнителните детайли относно одита
се определят от Съвета.
Член 13
Привилегии и имунитети
EUMETSAT се ползва с привилегиите и
имунитетите, необходими за изпълнение на
нейните официални дейности, в съответствие
с Протокол, съставен впоследствие.
Член 14
Неизпълнение на задължения
1. Д
 ържава Членка, която не изпълнява
своите задължения съгласно тази Конвенция, спира да бъде член на EUMETSAT,
в случай че така реши Съветът в съответствие с клаузите на Член 5.2 (b),
като засегнатата Държава не участва в
гласуването по това решение. Решението влиза в сила от дата, определена от
Съвета.
2. А ко Държава Членка е изключена от
Конвенцията, финансовите разпределения на вноските за Общия Бюджет и за
задължителните програми се коригират
в съответствие с Член 10.2. Държавите
Участници, в съответствие с правилата,
залегнали в Програмната Декларация,
вземат решение за всяко коригиране на
разпределенията на вноските, вследствие
на изключването от изборните програми.
Член 15
Спорове
1. В
 секи спор между две или повече Държави Членки или между която и да е от
тях и EUMETSAT, касаеща тълкуването
или приложението на тази Конвенция
или нейните Анекси, който не може да
бъде разрешен от или чрез Съвета, при
желание на която и да е от Страните
в спора, се продоставя на Арбитражен
Трибунал, освен ако Страните не намерят
съгласие относно друг начин за решение
на спора.
2. А рбитражният Трибунал се състои от
трима членове. Всяка страна по спора
определя един арбитър в рамките на
двумесечен срок, считан от датата на
получаването на искането, отнасящо
се до пара г раф 1 по -г оре. Първи т е
двама арбитри в рамките на период от
два месеца, считано от определянето
на втория арбит ър, определ я третия
арбитър, който става Председател на
Арбитражния Трибунал и който може да
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бъде от националност, различна от тази
на Държавата, която е Страна в Спора.
Ако един от двамата арбитри не е определен в рамките на изисквания период,
по искане на една от Страните, той се
избира от Президента на Международния Съд или, ако няма съгласие между
Страните да се обърнат към последния,
от Генералния Секретар на Постоянния
Арбитражен Съд. Същата процедура се
прилага в случай, че Председателят на
Арбитражния Трибунал не е бил избран
в рамките на изисквания срок.
3. А рбитражният Трибунал определя сам
своето седалище и установява свои процедурни правила.
4. В сяка Страна поема разноските, отнасящи се до арбитъра, за чието определяне
тя е отговорна, както и за разходите да
бъде представлявана пред Трибунала.
Разходите, касаещи Председателя на Арбитражния Трибунал, се поемат поравно
между Страните в спора.
5. Решението на Арбитражния Трибунал се
взема с болшинство на неговите членове, които не могат да се въздържат от
гласуване. Това решение е окончателно
и обвързва всички Страни в спора и
не подлежи на обжалване. Страните се
подчиняват на решението без отлагане.
В случай на спор по отношение на неговия смисъл или аспект Арбитражният
Трибунал дава тълкувание по искане на
която и да е от Страните в спора.
Член 16
Подписване, ратификация и присъединяване
1. Т
 ази Конвенция е отворена за подписване от Държавите, които участваха в
Конференцията на Посланиците при
създаването на Европейската Организация за Експлоатация на Метеорологични
Спътници.
2. С поменатите Държави стават Страни по
тази Конвенция или
– ч рез подписване, неподлежащо на ратификация, приемане или одобрение, или
– ч рез депозит на документ за ратификация, приемане или одобрение в депозитаря, ако Конвенцията е подписана
и подлежи на ратификация, приемане
или одобрение.
3. О т датата на влизане в сила на тази Конвенция всяка Държава, която не е взела
участие в Конференцията на Посланиците, спомената в параграф 1 от този Член,
може да се присъедини към Конвенцията
съгласно решение на Съвета, взето в
съответствие с клаузите на Член 5.2 (а).
Държава, която иска да се присъедини
към тази Конвенция, уведомява съответно Генералния Директор и последният
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информира Държавите Членки за това
искане най-малко три месеца преди то да
бъде представено пред Съвета за решение.
Съветът определя сроковете и условията
за разглеждане искането на въпросната
Държава съгласно Член 5.2 (а).
4. Документите за ратификация, приемане,
одобрение и присъединяване се депозират в Правителството на Конфедерация
Щвейцария, считан за „депозитар“.
5. П рисъедин яването към Конвенци ята
на EUMETSAT означава като минимум
участие в Общия Бюджет и във всички
задължителни програми. Участие в избираеми програми става след решение от
Държавите Участници в съответствие с
Член 5.3 (с). Всяка Държава, която става
Страна по Конвенцията, прави специални
плащания към направените вече вложения, като се отчитат задължителните и
избираемите програми, в които Държавата
ще вземе участие. Размерът на вноската
се определя в съответствие с Член 5.2 (а)
i. относно задължителните програми и в
съотвествие с Член 5.3 (с) относно избираемите програми.
6. А ко една Държава се приседини към Конвенцията, финансовото разпределение на
вноските в Общия Бюджет и за задължителните програми се урежда от Съвета.
Държавите Участници вземат решение за
всяко коригиране на разпределенията на
вноските, вследствие присъединяване към
която и да е изборна програма.
Член 17
Влизане в сила
1. К
 онвенцията влиза в сила шестдесет дни
след датата, на която Държавите, чиито
сумарни вноски съгласно разпределението
в Анекс II възлизат най-малко на 85 %
от общата сума на вноските, са станали
Страни по Конвенцията в изпълнение на
Член 16.2.
2. А ко изискванията за влизане в сила на тази
Конвенция в съответствие с параграф 1 от
този Член не са изпълнени 2 години след
датата, на която Конвенцията е отворена
за подписване, депозитарят, във възможно
най-ранен срок, свиква Правителствата
на Държавите, подписали Конвенцията, без техният подпис да подлежи на
ратификация, приемане или одобрение,
или които са депозирали документи за
ратификация, приемане или одобрение.
Тези Правителства могат тогава да решат,
че без да са изпълнени изискванията на
параграф 1, Конвенцията да влезе в сила
за тях. При вземането на такова решение
тези Правителства се споразумяват за дата
на влизане в сила и за преразглеждане на
разпределението на вноските, отнасящи
се до Анекс II.
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3. С
 лед влизането в сила на Конвенцията
според параграф 1 или параграф 2 от
този Член и докато се депозират нейните
документи за ратификация, приемане и
одобрение Държава, която е подписала
Конвенцията, подлежаща на ратификация,
приемане и одобрение, може да участва
в заседанията на EUMETSAT без право
на глас.
4. За всяка Държава, която след датата на
влизане в сила на Конвенцията според
параграф 1 или параграф 2 от този Член
подписва Конвенцията без нейният подпис
да подлежи на ратификация, приемане
или одобрение, или внася документите за
ратификация, приемане и одобрение, както
и за всяка държава, която се присъединява
към нея, Конвенцията влиза в действие в
деня на подписване от споменатата Държава или в деня на депозиране на нейните
документи за ратификация, приемане и
одобрение или присъединяване, какъвто
и да е случаят.
Член 18
Изменения
1. В
 сяка Държава Членка може да предлага
изменения в тази Конвенция. Предложенията за промени се изпращат на Генералния Директор, който уведомява за
тях другите Държави Членки най-малко
три месеца преди разглеждането им от
Съвета. Съветът разглежда споменатите
предложения и може чрез решение, взето
съгласно Член 5.2 (d) v., да препоръча на
Държавите Членки да приемат предложените поправки.
2. Поправките, препоръчани от Съвета,
влизат в сила тридесет дни след получаването от депозитаря на Конвенцията
на писмени декларации за одобрение от
всички Държави.
3. С ъветът може чрез решение, взето в съответствие с Член 5.2 (а), да прави поправки
в Анекси към тази Конвенция, като поставя предварителното условие каквато
и да е поправка да не е в противоречие
с Конвенцията, като в същото време определя съответна дата за влизане в сила
за всички Държави Членки.
Член 19
Денонсиране
1. С
 лед като Конвенцията е била в сила
в продължение на шест години, всяка
Държава Членка може да я денонсира
чрез уведомяване на депозитаря на Конвенцията, като по такъв начин се оттегля от Общия Бюджет, задължителните
и изборните програми. Денонсирането
влиза в сила за Общия Бюджет в края
на петгодишния период, за който е била
определена горната финансова граница,
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а за задължителните и изборните програми в момента на изтичане срока на
програмите.
2. В ъпросната Държава запазва правата,
които е придобила до момента на влизането в сила на денонсирането, що се
отнася до различните програми, в които
тя е включена.
3. А ко Държава Членка спре да бъде Страна по Конвенцията, разпределението на
вноските към Общия Бюджет се коригира
в съответствие с Член 10.2 за петгодишен
период след момента, в който въпросната
Държава е денонсирала Конвенцията.
Член 20
Разпускане
1. E
 UMETSAT може да бъде разпусната по
всяко време от Съвета с решение съгласно
Член 5.2 (а).
2. Освен ако Съветът не вземе друго решение,
EUMETSAT се разпуска, ако в резултат
на денонсирането на тази Конвенция от
една или повече Държави Членки съгласно
клаузата на Член 19.1 или като резултат
от изключване, както следва от Член
14.1, размерът на вноските на всяка друга
Държава Членка за Общия Бюджет и за
задължителните програми се увеличава
с повече от една пета.
Решението за разпускането се взема от Съвета в съответствие с Член 5.2 (а), а Държавата
Членка, която е денонсирала Конвенцията или
е била изключена, не взема участие в гласуването по случая.
3. В случаи, отнасящи се до параграфи 1
и 2, Съветът назначава ликвидационнни
власти.
4. А ктивите се разделят между Държавите,
които са членове на EUMETSAT по времето на нейното разпускане, пропорционално
на вноските, действително платени от тях
от момента, в който те са станали Страни
по тази Конвенция. В случай на дефицит
същият се поема от същите Държави
пропорционално на вноските, определени
за последната финансова година.
Член 21
Уведомяване
Депозитарят уведомява подписващите и
присъединяващи се Държави за:
(a) всяко подписване на Конвенцията;
(b) депозирането на всеки документ по ратифициране, приемане, одобрение или
присъединяване;
(c) влизането в сила на Конвенцията съгласно
параграф 1 или параграф 2 от Член 17;
(d) п риемането и влизането в сила на всяка
поправка в Конвенцията или Анексите
към нея;
(e)  всяко денонсиране на Конвенцията или
загуба на членство в EUMETSAT;
(f) разпускането на EUMETSAT.
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Член 22
Регистриране
При влизане в сила на тази Конвенция и
на каквито и да са изменения към нея депозитарят ги регистрира при Генералния Секретар
на Организацията на Обединените Нации в
съответствие с Член 102 от Хартата на Обединените Нации.
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между правителството на Република България
и Европейската организация за разработване
на метеорологични спътници (EUMETSAT)
относно присъединяването на Република
България към Конвенцията за учредяването
на Европейска организация за разработване
на метеорологични спътници (EUMETSAT)
и свързаните ред и условия
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то
Народно събрание на 19 март 2014 г. – ДВ,
бр. 30 от 2014 г. В сила от 25 април 2014 г.)
Преамбюл
Правителството на Република България
(наричано по-долу „Република България“),
и
Европейската организация за разработване
на метеорологични спътници, учредена чрез
Конвенция, отворена за подписване в Женева
на 24 май 1983 и влязла в сила на 19 юни 1986
(наричана по-долу „EUMETSAT“),
К АТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Съветът на
EUMETSAT на неговото 15-о заседание на
4 и 5 юни 1991 г. препоръча на държавите
членове да приемат поправки в Конвенцията,
както е предложено в „Протокола за поправки“, приложен към Резолюция на Съвета
EUM/C/Res. XXXVI, което е влязло в сила
на 19 ноември 2000,
К АТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член
16 от Конвенцията на EUMETSAT дадена държава може да се присъедини към посочената
Конвенция след решение на Съвета, прието
в съответствие с клаузите на член 5.2(a) от
Конвенцията,
К АТО ИМАТ ПРЕДВИД също, че Съветът
на EUMETSAT на неговото 34-то заседание на
24 – 26 юни 1997 е дефинирал статута „държава,
с която се осъществява сътрудничество“ като
една междинна стъпка за европейски страни,
желаещи да станат пълноправни членове на
EUMETSAT,
К АТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Република
България и EUMETSAT подписаха споразумение за сътрудничество на 20 декември
2004 г., което влезе в сила на 25 май 2005 г.,
след като бяха изпълнени процедурите по
неговото ратифициране,
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К АТО ИМАТ ПРЕДВИД, че горното бе
изменено два пъти със Споразумения за Изменение на Споразумението, за да се продължи
неговата валидност до 31 декември 2013 година,
СЛЕДВАЙКИ изразеното желание на Република България да стане държава член на
EUMETSAT на 1 януари 2014 година в рамките
на условията, определени от Конвенцията
на EUMETSAT, изразено в писмо от нейния
министър на образованието и науката от 19
август 2013 г.,
НАПОМНЯЙКИ, че Съветът на EUMETSAT
на неговото 79-о заседание на 26 – 27 ноември
2013 г. одобри приемането на Република България за пълноправен член на EUMETSAT, като
прие решение на Съвета EUM/C/79/13/Res. I,
НА ОСНОВАНИЕ член 16 и член 17 от
Конвенцията на EUMETSAT,
СЕ ДОГОВОРИХА, К АКТО СЛЕДВА:
Член 1
Република България се присъединява към
Конвенцията на EUMETSAT в съответствие
с член 16.3 от Конвенцията на EUMETSAT.
Член 2
1. С
 читано от датата на присъединяване,
Република България се обвързва с клаузите на Конвенцията на EUMETSAT и
всички правила на EUMETSAT, наред
с всички решения, приети от Съвета,
включително всички одобрени задължителни и изборни програми.
2. С читано от датата на присъединяване,
Република България се намира в същото положение като другите държави
пълноправни членове по отношение на
решения, постановления, резолюции или
каквито и да е други актове на Съвета или
на някой друг подизпълнителен орган,
както и по отношение на което и да е
споразумение, сключено от EUMETSAT.
Следователно Република България се
придържа към принципите и политиките,
произтичащи от това, и когато е необходимо, предприема подходящи мерки,
за да осигури тяхното пълно прилагане.
3. С присъединяването си към Конвенцията на EUMETSAT Република България
също се присъединява към Протокола
за допълнени я към Конвенци ята на
EUMETSAT, приложена към Резолюция
на Съвета EUM/C/Res. XXXVI.
4. С присъединяването към Конвенцията
на EUMETSAT Република България се
присъединява към Протокола за привилегии и имунитети на EUMETSAT, който
е отворен за подписване на 1 декември
1986 г. и влиза в сила на 5 януари 1989 г.
Това присъединяване към Протокола за
привилегии и имунитети на EUMETSAT
се отнася и до редакционни поправки,
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за които са уведомени всички държави
членове на 3 декември 2002 и които
влизат в сила от 1 януари 2004 г.
5. Р епублика Българи я ще предприеме
всички съответни мерки, за да приведе
вътрешното си законодателство и нормативни разпоредби в съответствие с
правата и задълженията, произтичащи
от присъединяването към EUMETSAT.
Член 3
1. В
 съответствие с член 16.5 от Конвенцията на EUMETSAT Република България
заплаща специална вноска в EUMETSAT
в размер на 1,664,000 евро срещу инвестициите, които вече са направени.
2. С пециалната вноска, посочена в параграф 1 по-горе, се извършва в четири
плащания:
         416,000 евро не по-късно от 30 дни от
датата на внасяне на акта за присъединяване, но не по-рано от 31 януари 2014 г.
        416,000 евро не по-късно 31 януари 2015 г.
        416,000 евро не по-късно 31 януари 2016 г.
        416,000 евро не по-късно 31 януари 2017 г.
3. С хемата на плащане, посочена в параграф
2 по-горе, не включва начисляване на
лихви за EUMETSAT.
Член 4
1. Р
 епублика България в съответствие с
клаузите на член 3 по-горе започва да
прави вноски в годишните бюджети на
EUMETSAT от 1 January 2014 г. Членският внос на Република България за
бюджетите на задължителните програми
се пресмята в съответствие с член 10.2 и
член 16.6 от Конвенцията на EUMETSAT.
Приносът към Бюджетите на изборните
програми на EUMETSAT е 0.2446 %.
2. Р епублика България получава пълни
права на глас в Съвета на EUMETSAT от
датата на влизане в сила на Конвенцията,
както е предвидено в член 5.2 по-долу.
Член 5
1. Т
 ова Споразумение подлежи на ратифициране в съответствие със законодателството на Република България и
влиза в сила от датата на получаване
от EUMETSAT на официалната нота за
ратифициране.
2. Конвенцията на EUMETSAT влиза в сила
за Република България в съответствие
с нейния член 17.4, но не по-рано от
1 януари 2014 година.
3. П ротоколът за привилегии и имунитети на EUMETSAT влиза в сила за
Реп ублика Българи я в съответствие
с неговия член 24.4, но не по-рано от
1 януари 2014 година.
В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните, съответно упълномощени, подписаха
това Споразумение.
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Подписано в Дармщат на 26 ноември
2013 г. в два оригина ла, на българск и и
английски, като и двата текста са еднакво достоверни. В случай на различия при
тълкуването предимство ще има текстът на
английски език.
За правителството
на Република
България:
проф. д-р Анелия
Клисарова,
министър на
образованието
и науката
14

За Европейската
организация за
разработване на
метеорологични
спътници
(EUMETSAT):
Ален Ратие,
генерален директор

ПРОТОКОЛ

за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 19 март 2014 г. – ДВ, бр. 30
от 2014 г. В сила за Република България от
30 май 2014 г.)
Преамбюл
Държавите – страни по Конвенцията за
Учредяването на Европейска Организация
за Използване на Метеорологични Спътници
(EUMETSAT), открита за подписване в Женева на 24 май 1983, както е допълнена от
Протокола за Измененията, приложен към
Резолюция на Съвета EUM/C/Res.XXXVI,
влязла в сила на 19 ноември 2000 (наричана
по-долу „Конвенцията“);
К АТО ЖЕЛАЯТ да определят привилегиите и имунитетите на EUMETSAT съгласно
член 12 от Конвенцията;
К АТО ПОТВЪРЖ Д А ВАТ, че целта на
предвидените в този Протокол привилегии и
имунитети е да се осигури ефикасното изпълнение на официалната дейност на EUMETSAT;
СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:
Член 1
Употреба на термини
За целите на този протокол:
а) Изразът „Държава членка“ означава
всяка държава, страна по Конвенцията;
б) Понятието „архиви“ означава всички
досиета, включително кореспонденция, документи, ръкописи, снимки, филми, записи
върху оптични и магнитни носители, записи
на данни и компютърни програми, собственост
на EUMETSAT или държани от нея;
в) И з р а з ът „о фи ц и а л н а д е й н о с т “ н а
EUMETSAT означава всички дейности, реализирани от EUMETSAT с цел постигане
на нейните цели, както те са определени в
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Член 2 от Конвенцията, и включва нейната
административна дейност;
г) Понятието „имущество“ означава всичко,
върху което може да бъде упражнено право на
собственост, включително договорни права;
д) Понятието „представители“ на Държавите членки означава представителите или
техните съветници;
е) Понятието „експерт“ означава лице,
което не е член на персонала, назначено за
изпълнение на специфична задача от името
и за сметка на EUMETSAT;
ж) „членове на персонала“ означава Генералният директор и всички лица, назначени
от EUMETSAT, заемащи постоянни длъжности
и които се подчиняват на нейните Правила
за персонала;
з) „експерт“ означава лице, извън членовете на персонала, назначено да изпълнява
специфична задача от името на EUMETSAT
за нейна сметка.
Член 2
Правосубектност
EUMETSAT е юридическо лице съгласно
Член 1 от Конвенцията. Тя има право да договаря, да придобива и да разполага с движимото и недвижимото имущество и разполага
с процесуална правоспособност.
Член 3
Неприкосновеност на архивите
Архивите на EUMETSAT са ненарушими.
Член 4
Съдебен и изпълнителен имунитет
(1) В рамките на своята официална дейност
EUMETSAT разполага със съдебен и изпълнителен имунитет, освен:
а) доколкото, в определен случай, тя изрично отказва такъв имунитет по решение
на Съвета; Съветът има задължението да се
откаже от този имунитет във всички случаи,
когато позоваването на него би възпрепятствало съдебния процес и той може да бъде отказан, без да засегне интересите на EUMETSAT;
б) в случай на граждански иск, заведен от
трета страна за вреди, нанесени вследствие
на инцидент, причинен от автомобил или от
друго превозно средство на EUMETSAT или
движещо се за нейна сметка или в случай
на нарушаване на правилника за движение
в страната, в която превозното средство се
движи;
в) при изпълнение на арбитражно решение,
постановено съгласно членове 21, 22 или 23 от
този Протокол или Член 15 от Конвенцията;
г) в случай на запор, постановен с решение
на административните или съдебни органи,
върху заплатата и възнаграждението, включително пенсиите, дължими от EUMETSAT на
член или на бивш член на нейния персонал;
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д) в случай на насрещен иск, пряко свързан със съдебно производство, заведено от
EUMETSAT;
е) в случай на търговска дейност, която
EUMETSAT би могла да предприеме.
(2) Имуществото на EUMETSAT, без оглед
на неговото местоположение, е освободено:
а) от всякаква форма на задържане, конфискация или отчуждаване;
б) от всякаква форма на отчуждаване и
административна или условна съдебна процедура, с изключение на случаите, предвидени
в предходния параграф.
Член 5
Данъчни и митнически разпоредби
(1) В рамките на своята официална дейност
EUMETSAT, нейното имущество и приходи
са освободени от преки данъци.
(2) При извършване или използване на
придобивания или услуги в значителен размер, необходими за официалната дейност на
EUMETSAT, и тяхната цена включва такси
или мита, Държавата членка, получила тези
такси или мита, взема съответните мерки,
за да ги премахне или възстанови, когато те
могат да бъдат идентифицирани.
(3) Стоките, внасяни или изнасяни от
EUMETSAT в рамките на нейната официална
дейност, са освободени от такси и мита за
внос и износ и не са предмет на ограничения
или забрана за внос или износ.
(4) Разпоредбите на този член не се прилагат
за данъци, мита и такси, които представляват
само възнаграждения за предоставени услуги.
(5) Придобитото или внесено имущество,
което не е освободено съгласно разпоредбите
на настоящия член, може да бъде продавано,
отдавано под наем или отстъпване, възмездно
или безвъзмездно, само при условията, определени от Държавите членки, съгласували
освобождаването или възстановяването на
такси.
Член 6
Капитали, валути и суми в брой
EUMETSAT може да получава и разполага
с всякакви капитали, валути, суми в брой
и ценни книжа. Тя може да разполага с тях
свободно за цялата си официална дейност и да
притежава сметки във всякаква валута, необходима за изпълнение на нейните задължения.
Член 7
Комуникация
(1) За официалната комуникация и предаване на документи EUMETSAT разполага със
система, чието ниво е не по-ниско от нивото
на системата, която всяка една от Държавите
членки предоставя на други сравними международни организации.
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(2) За предоставянето на данни в рамките на официалната си дейност EUMETSAT
разполага, на територията на всяка Държава
членка, със система, чието ниво е не по-ниско
от нивото на системата, която всяка държава
предоставя на своята национална метеорологична служба, предвид международните
задължения на тази държава в областта на
телекомуникациите.
Член 8
Обявления
Движението на обявления и други информационни материали, изпращани от или
до EUMETSAT, не е подложено на никакви
ограничения.
Член 9
Представители
(1) Представителите на Държавите членки,
при изпълнението на официалните им функции и по време на техните командировки към
или от мястото на събрания, разполагат със
следните имунитети и привилегии:
а) имунитет срещу арест или задържане,
както и от запор на личния им багаж, освен
в случай на тежко престъпление, когато е
открито извършването, опит за извършване
или вече извършено престъпление;
б) съдебен имунитет, дори след края на тяхната функция, за действия, включително устни
изявления и писмени становища, извършени
от тях в рамките на упражняване на официалната им функция; този имунитет не играе
роля в случай на нарушение на правилниците
за движение, допуснато от представител на
Държава членка, или при вреди, нанесени
от автомобил или друго превозно средство,
притежавано или шофирано от него;
в) ненарушимост на всички техни официални книжа и документи;
г) освобож да ва не о т вся ка к ва м я рка,
ограничаваща имиграцията, и от всякакви
формалности, свързани с регистрацията на
чуждестранни лица;
д) условия по отношение на финансовите
правилници или засягащи разменни сделки
идентични с тези, гарантирани на представителите на чуждите правителства в официална
временна мисия;
е) условия на митнически контрол на личния им багаж, идентични с тези, с които се
ползват представителите на чуждите правителства в официална временна мисия.
(2) Привилегиите и имунитетите се предоставят на представителите на Държавите
членки не за лична облага, а за да осигурят
п ъ л на неза виси мос т п ри изп ъ л нен ие на
техните функции, свързани с EUMETSAT.
Следователно, една Държава членка има задължението да откаже правото на имунитет
на представител, когато получаването му ще
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възпрепятства хода на правораздаването и то
може да бъде отказано, без да засегне целите,
за които то отговаря.
(3) Нито една Държава членка не е длъжна
да предоставя привилегии и имунитети на
своите собствени представители.

ни и освободени от данъци по този параграф,
не могат да се продават, наемат, отдават
или дават срещу заплащане или безплатно,
освен в съответствие с условията, заложени
от Държавата членка, която е разрешила
освобождаването от задължения.

Член 10
Членове на персонала

Член 11
Генерален директор

Членовете на персонала на EUMETSAT
ползват следните привилегии и имунитети:
а) съдебен имунитет, дори след края на тяхната функция, за действия, включително устни
изявления и писмени становища, извършени
от тях в рамките на упражняване на официалната им функция; този имунитет не играе
роля в случай на нарушение на правилниците
за движение, допуснато от представител на
Държава членка, или при вреди, нанесени
от автомобил или друго превозно средство,
притежавано или шофирано от него;
б) освобождаване от всякакво задължение,
свързано с национална служба, включително
военна служба;
в) ненарушимост на всички техни официални книжа и документи;
г) освобождаване, за тях и за членовете на
тяхното семейство, регистрирани на същия
адрес, от разпоредбите, ограничаващи имиграцията и отнасящи се до регистрацията на
чуждестранни лица;
д) улеснения за рапатриране за тях и членовете на тяхното семейство, регистрирани
на същия адрес, идентични с тези, предоставяни, в период на международна криза, на
членовете на персонала на международните
организации;
е) улеснения по отношение на валута и
предписания за валутна обмяна, което по
правило се дава на персонала на международни организации;
ж) освобождаване от всякакъв национален
данък върху заплатите и възнагражденията,
изплащани от EUMETSAT, с изключение на
пенсиите и други сходни суми, заплащани от
EUMETSAT, считано от датата, на която възнагражденията на тези членове на персонала
се облагат с данък, изплатен от EUMETSAT за
нейна сметка; Държавите членки си запазват
правото си да имат предвид тези възнаграждения и заплати, когато определят размера
на дължимите данъци от други източници;
з) правото да внасят освободени от митнически задължения и други импортни такси,
тяхно домашно обзавеждане и лично движимо
имущество, включващо моторно превозно
средство, по времето на поемане на техния
пост на територията на държавата членка, и
правото да ги изнасят освободени от задължения при изтичането на техните функции, при
условията, залегнали в законите и наредбите
на съответната държава членка; стоки, внася-

В допълнение на привилегиите и имунитетите, предвидени за членове на персонала съгласно Член 10, Генералният директор ползва:
а) имунитет срещу арест или задържане,
освен в случаите на откриването на извършване, опит за извършване или вече извършено
престъпление;
б) съдебен и изпълнителен граждански и
административен имунитет, предоставен на
дипломатическите лица, освен в случай на
вреди, причинени със собствен или шофиран
от него автомобил;
в) пълен имунитет от криминално правораздаване, освен в случай на нарушение на
правилника за движение със собствен или
шофиран от него автомобил и при спазване
на разпоредбите на алинея а) по-горе;
г) условия на митнически контрол на личния им багаж, идентични с тези, ползвани от
дипломатическите агенти.
Член 12
Социално осигуряване
В случай че членовете на персонала са
осигурени в собствен режим на социално
осиг у ряване, EUMETSAT и членовете на
нейния персонал са освободени от заплащане
на задължителни социални вноски в националните системи за социално осигуряване,
като се спазват споразуменията, сключени с
Държавите членки съгласно разпоредбите на
Член 19 или други сходни мерки на Държавите членки или други действащи разпоредби
в тази област в Държавите членки.
Член 13
Експерти
Експертите, извън членовете на персонала
лица, когато упражняват своите функции за
EUMETSAT или изпълняват своите задължения към нея, се ползват със следните привилегии и имунитети:
а) съдебен имунитет, дори след края на тяхната функция, за действия, включително устни
изявления и писмени становища, извършени
от тях в рамките на упражняване на официалната им функция; този имунитет не играе
роля в случай на нарушение на правилниците
за движение, допуснато от представител на
Държава членка, или при вреди, нанесени
от автомобил или друго превозно средство,
притежавано или шофирано от него;
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б) ненарушимост на всички техни официални книжа и документи;
в) освобож дава не о т всяка к ва м я рка,
ограничаваща имиграцията, и от всякакви
формалности, свързани с регистрацията на
чуждестранни лица;
г) условия по отношение на финансовите
правилници или засягащи разменни сделки,
идентични с тези, гарантирани на представителите на чуждите правителства в официална
временна мисия.
Член 14
Отказване на Право
(1) Привилегиите и имунитетите, предвидени в настоящия Протокол, не се предоставят
на членовете на персонала и на експертите
за тяхна лична облага. Те имат за цел да
осигурят, при всякакви условия, свободното
функциониране на EUMETSAT и пълната
независимост на лицата, които ги ползват.
(2) Генералният директор има задължението да отказва право на имунитет на член на
персонала или на експерт във всички случаи,
когато притежаването му ще възпрепятства
хода на правораздаването и може да бъде отказано без ущърб на интересите на EUMETSAT.
Що се касае до Генералния директор, Съветът
има правомощията да откаже такъв имунитет.
Член 15
Нотификация за членовете на персонала и
експертите
Генера лни я т ди рек т ор на EU METSAT
съобщава на Държавите членки, най-малко
веднъж годишно, имената и националността
на членовете на персонала и на експертите.
Член 16
Влизане, пребиваване и напускане
Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да улеснят влизането, пребиваването на тяхна територия и напускането
на представителите на Държавите членки, на
членовете на персонала или на експертите.
Член 17
Сигурност
Разпоредбите на този Протокол не могат
да се противопоставят на правото на всяка
една Държава членка да предприеме всички
мерки, които са необходими и са в интерес
на нейната сигурност.
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Държави членки и да предотврати всяка злоупотреба с привилегии, имунитети и улеснения, предвидени от този Протокол.
Член 19
Допълнителни споразумения
EUMETSAT може да сключва, с една или
няколко Държави членки допълнителни споразумения, за да осигури влизането в сила
на клаузите на този Протокол по отношение
на тази или тези държави, както и други
спогодби, целящи гарантиране на доброто
функциониране на EUMETSAT.
Член 20
Привилегии и имунитети за поданици и постоянно пребиваващите лица
Нито една Държава членка не е длъжна
да предоставя привилегиите и имунитетите,
посочени в Членове 9, 10 б), г), д), е) и з),
11 и 13 в) и г), на своите граждани, нито на
постоянно пребиваващите лица.
Член 21
Клауза за арбитраж в писмените договори
При сключването на всички писмени договори, различни от тези, сключени в полза на
персонала, EUMETSAT е длъжна да предвиди
възможност за обжалване. Клаузата за арбитраж, или особеното споразумение, сключено
за тази цел, уточнява приложимия закон и
процедури, съдебния състав, начина на определяне на арбитри, както и седалището на
съда. Изпълнението на арбитражното решение е подчинено на действащите правила в
държавата, на територията на която ще бъде
осъществено.
Член 22
Уреждане на спорове, засягащи вреди, недоговорни задължения или членове на персонала
и експерти
Всяка Държава членка може да подложи на
арбитраж всеки спор в съответствие с процедурата, предвидена в Член 15 от Конвенцията:
а) въ зн и к на л о т ще та, п ри ч и нена о т
EUMETSAT;
б) включващ каквото и да е друго недоговорено задължение на EUMETSAT;
в) засягащ член на персонала или експерт,
за който засегнатото лице може да предяви
искане за имунитет от правораздаване, ако
този имунитет не му е отказан.

Член 18
Сътрудничество с други държави членки

Член 23
Уреждане на спорове, засягащи тълкуването
или прилагането на този протокол

EUMETSAT си сътрудничи винаги с компетентните власти на Държавите членки, за да
осигури и улесни добро правно администриране, да гарантира спазването на закона и на
поднормативната уредба на заинтересуваните

Всеки спор, възникнал между EUMETSAT
и Държава членка или между две или повече
Държави членки, засягащи тълкуването или
прилагането на този Протокол, който не е
уреден чрез преговори или чрез Съвета, при
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поискване от която и да е страна по спора, се
подлага на арбитраж в съответствие с процедурата, предвидена в Член 15 от Конвенцията.
Член 24
Влизане в сила, срок и прекратяване
(1) Този протокол е открит за подписване
или за присъединяване на държавите, страни
по Конвенцията.
(2) Тези държави стават страни по този
Протокол:
– с подписване, без резерви за ратифициране, приемане или одобряване;
– с депозиране на инструмент за ратифициране, приемане или одобряване пред Правителството на Швейцарската конфедерация,
депозитар, ако Протоколът е бил подписан
с резерви за ратифициране, приемане или
одобряване;
– с депозиране на инструмент за присъединяване.
Швейцарското правителство уведомява
всички Държави членки, подписали или присъединили се към Конвенцията, и Директора
на EUMETSAT за всички подписи, за всеки
подаден инструмент за ратифициране, приемане или одобряване, за влизането в сила на
този Протокол, за всеки отказ от този Протокол, както и изтичането на неговия срок.
Считано от влизането в сила на този Протокол, депозитарят го регистрира в Генералния
секретариат на Организацията на обединените
нации съгласно член 102 от Хартата на ООН.
(3) Този Протокол влиза в сила тридесет
дни след като шест Държави членки са го
подписа ли без резерви за ратифициране,
приемане или одобряване или са депозирали
техните инструменти за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване.
(4) След влизане в сила на този Протокол
той се прилага към Държавите членки, подписали без резерви за ратифициране, приемане
или одобряване или са депозирали техните
инструменти за ратифициране, приемане,
одобряване или присъединяване тридесет дни
след датата на подписване или на депозиране
на тези инструменти.
(5) Този Протокол остава в сила до изтичане срока на Конвенцията.
(6) Всеки отказ от Конвенцията на Държава
членка съгласно разпоредбите на Член 19 от
Конвенцията води автоматично до отказ на
тази Държава от този Протокол.
Редакционни Изменения на Протокола
Въ в в р ъ зк а с нег ов ат а но т ифи к а ц и я
EUMETSAT 3/02 от 3 декември 2002, Депозитарят има честта да уведоми Държавите
страни по Протокола, че никакви възражения
по предложените редакционни изменения на
Протокола за Привилегиите и Имунитетите на
Европейската Организация за Използване на
Метеорологични Спътници, приети на 48-ото
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заседание на Съвета на EUMETSAT, проведен
на 25 и 26 юни 2001, не са били получени от
Депозитаря до 31 декември 2003.
Измененията, на основание на това, влизат
в сила на 1 януари 2004.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ОБЩ ПРАВИЛНИК

на Всемирния пощенски съюз
(преработен и приет от Конгреса в Доха 2012 г.)
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. – ДВ, бр. 59
от 2014 г. В сила за Република България от
1 януари 2014 г.)
Долуподписаните, Пълномощни представители на Правителствата на страните – членки
на Съюза, на основание на член 22.2 на Устава
на Всемирния пощенски съюз, сключен на
10 юли 1964 г. във Виена, по общо съгласие
и с уговорката на член 25.4 на горепосочения
Устав, приеха в настоящия Общ правилник
следните разпоредби, осигуряващи прилагането на Устава и работата на Съюза.
Г Л А В А

І

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ И РАБОТА НА
КОНГРЕСА, НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ,
НА СЪВЕТА ПО ПОЩЕНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
И НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ
Ч а с т

1

КОНГРЕС
Член 101
Организация и свикване на Конгресите и
извънредни Конгреси
(Устав чл. 14, чл. 15)
1. Представителите на страните-членки
се събират на Конгрес не по-късно от четири години след края на годината, през която
е бил проведен предходния Конгрес.
2. Всяка страна-членка се представлява на
Конгреса от един или повече пълномощни
представители, на които Правителството е
делегирало необходимите правомощия. При
необходимост, тя може да бъде представлявана
от делегацията на друга страна-членка. При
все това се счита, че една делегация може да
представлява само една страна-членка освен
своята собствена.
3. По принцип всеки Конгрес определя
страната, в която ще се проведе следващият
Конгрес. В случай че това определение се окаже неприложимо, Административният съвет е
упълномощен да посочи друга страна, където
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Конгресът ще проведе своите заседания, след
съгласуване с последната.
4. След споразумение с Международното
бюро Правителството домакин определя окончателната дата и точното място на Конгреса.
По принцип, една година преди тази дата
Правителството домакин изпраща покани до
Правителството на всяка страна-членка. Тази
покана може да бъде изпратена или направо,
или чрез посредничеството на друго Правителство, или чрез посредничеството на Генералния директор на Международното бюро.
5. Когато Конгресът трябва да се свика, а
няма Правителство домакин, Международното
бюро, със съгласието на Административния
съвет и след съгласуване с Правителството
на Швейцарската Конфедерация, взема необходимите мерки, за да свика и да организира Конгреса в страната, в която се намира
седалището на Съюза. В този случай Международното бюро изпълнява функциите на
Правителство домакин.
6. Мястото на свикване на извънреден
конгрес се определя след съгласуване с Международното бюро от страните-членки, които
са инициатори за свикването на този Конгрес.
7. Разпоредбите, предвидени в параграфи от
2 до 5 и в член 102, се прилагат по аналогия
за извънредните Конгреси.
Член 102
Право на глас по време на Конгреса
1. Всяка страна-членка разполага с един
глас освен при налагане на санкциите, предвидени в член 149.
Член 103
Функции на Конгреса
1. На основание на предложенията на страните-членки, на Административния съвет и на
Съвета по пощенска експлоатация Конгресът:
1.1. определя общите политики за осъществяването на мисията и на целта
на Съюза, изложени в предговора на
Устава и в член 1 от него;
1.2. разглежда и приема, при необходимост,
предложенията за изменение на Устава,
на Общия правилник, на Конвенцията
и на Споразуменията, формулирани
от страните-членки и Съветите, в
съответствие с член 29 на Устава и
член 138 на Общия правилник;
1.3. определя датата на влизане в сила на
Актовете;
1.4. приема своя Вътрешен правилник и
свързаните с него изменения;
1.5. разглежда пълните доклади за работата, представени съответно от Административния съвет, Съвета по пощенска
експлоатация и Консултативния комитет в съответствие с разпоредбите
на членове 111, 117 и 125 на Общия
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правилник, които обхващат периода,
изтекъл от предходния Конгрес;
1.6. приема стратегията на Съюза;
1.7. оп редел я максима лни я размер на
разходите на Съюза в съответствие с
член 21 на Устава;
1.8.	избира страните-членки, които заседават в Административния съвет и в
Съвета по пощенска експлоатация;
1.9. избира генералния директор и заместник генералния директор на Международното бюро;
1.10. определя с резолюция тавана на разходите, понасяни от Съюза за производството на документи на немски, на
китайски, на португалски и на руски
езици.
2. Конгресът, в качеството си на върховен
орган на Съюза, разглежда други въпроси,
свързани конкретно с пощенските услуги.
Член 104
Вътрешен правилник на Конгреса
(Устав чл. 14)
1. За организирането на своята дейност,
както и за провеждането на дискусиите Конгресът прилага свой Вътрешен правилник.
2. Всеки Конгрес може да променя този
вътрешен правилник при условията, определени в самия Вътрешен правилник.
Член 105
Наблюдатели към органите на Съюза
1. Следните институции са поканени да
участват в пленарните заседания и на заседанията на Комисиите на Конгреса, на
А дминистративния съвет и на Съвета по
пощенска експлоатация в качеството на наблюдатели:
1.1. Представителите на Организацията
на обединените нации.
1.2. Регионалните съюзи.
1.3. Членовете на Консултативния съвет.
1.4. Институциите, упълномощени да присъстват на заседанията на Съюза в
качеството на наблюдатели по силата
на резолюция или на друго решение
на Съюза.
2. Следните институции, ако са надлежно
определени от Административния съвет съобразно чл. 107.1.12, са поканени да участват
в специфични заседания на Конгреса в качеството на ад хок наблюдатели:
2.1. Специализираните институции от системата на Обединените нации и други
междуправителствени организации.
2.2. Всеки международен орган, всяка асоциация или предприятие, или всяко
квалифицирано лице.
3. Освен наблюдателите, определени в
ал. 1, Административният съвет и Съветът по
пощенска експлоатация могат да определят
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други ад хок наблюдатели да присъстват на
техните заседания съобразно техния Вътрешен
правилник, когато това е в интерес на Съюза
и на неговите органи.
Ч а с т

2

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ
Член 106
Състав и работа на Административния съвет
(Устав член 17)
1. Административният съвет се състои от
четиридесет и един членове, които изпълняват
своите функции през време на периода между
два последователни Конгреса.
2. Председателството на Съвета се полага
по право на страната-членка – домакин на
Конгреса. В случай че тази страна-членка
се откаже от него, тя става член по право
и въз основа на това, географската група,
към която тя принадлежи, разполага с едно
допълнително място, за което не важат ограниченията, предвидени в параграф 3. В този
случай Административният съвет избира за
председател един от членовете, принадлежащи към географската група, в която участва
и страната-членка – домакин.
3. Останалите четиридесет членове на
Административния съвет се избират от Конгреса въз основа на справедливо географско
разпределение. Най-малко половината от
членовете се подновяват на всеки Конгрес;
никоя страна-членка не може да бъде избирана
последователно от три Конгреса.
4. Всеки член на Административния съвет
определя своя представител, който трябва да е
компетентен в пощенската област. Членовете
на Административния съвет трябва да вземат
активно участие в неговата работа.
5. Функциите на член на А дминистративния съвет се изпълняват без заплащане.
Разходите по работата на този Съвет са за
сметка на Съюза.
Член 107
Функции на Административния съвет
1. Административният съвет има следните
функции :
1.1. контролира всички дейности на Съюза в интервала между два Конгреса,
като държи сметка за решенията на
Конгреса, като проучва въпросите,
засягащи правителствените политики
в пощенската област, и като се съобразява с международната политика
в регламентацията, която се отнася
до търговията с услуги и до конкуренцията;
1.2. подпомага, координира и контролира
всички форми на пощенско техническо
подпомагане в рамките на международното техническо сътрудничество;
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1.3. разглежда проекта на четиригодишен
план за дейностите на Всемирния
пощенски съюз, одобрен от Конгреса, и го разработва, като координира
дейностите, представени в споменатия
по-горе план, с наличните ресурси.
Планът трябва, при необходимост,
да съвпада с резултатите на всеки
процес на подреждане по приоритет,
проследяван от Конгреса. Четиригодишният план за дейностите на Всемирния пощенски съюз, разработен и
одобрен от Административния съвет,
служи за база за годишната Програма и бюджет, както и за годишните
планове за изпълнение, които трябва
да се разработят и приложат от Административния съвет и от Съвета по
пощенска експлоатация;
1.4. разглежда и одобрява едногодишната
Програма и бюджет и сметки на Съюза,
като държи сметка за окончателната
версия на плана за дейностите на
Всемирния пощенски съюз, както е
посочен в член 107.1.3;
1.5. разрешава, ако обстоятелствата го
изискват, превишаването на тавана
на разходите, съгласно член 145, параграфи 3 до 5;
1.6. разрешава, ако това се поиска, избора на по-нисък клас за членски внос
съгласно услови ята, предвидени в
член 150, параграф 6;
1.7. разрешава промяната на географската
група, ако някоя страна-членка я поиска, като взема предвид становищата,
изразени от страните-членки, които
са членове на засегнатите географски
групи;
1.8. създава или премахва работни постове
в Международното бюро, като държи
сметка за ограниченията, свързани с
определения таван на разходите;
1.9. взема решения за установяване на
контак ти със ст раните-членк и, за
изпълнение на техните функции;
1.10. след консултация със Съвета по пощенска експлоатация взема решение
за взаимоотношенията, които трябва
да се установят, с организации, които не са наблюдатели по смисъла на
чл. 105.1;
1.11. разглежда и одобрява докладите на
Международното бюро за взаимоотношенията на Всемирния пощенски
съюз с другите международни органи, взема решения, които счита за
целесъобразни, по воденето на тези
взаимоотношения и развитието, което
да им се даде;
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оп редел я, когат о е необходимо,
след съгласу ване със Съвета по
пощенска експлоатация и с Генералния секретар, специализираните
институции на Обединените нации,
международните организации, асоциациите, предприятията и квалифицираните лица, които трябва да
бъдат поканени в качеството на ад
хок наблюдатели да присъстват на
специфични заседания на Конгреса и
на неговите Комисии, когато това е в
интерес на Съюза или може да бъде
от полза за работата на Конгреса, и
възлага на Генералния директор на
Международното бюро да изпрати
необходимите покани;
1.13. посочва страната – домакин на следващия Конгрес в случая, предвиден
в член 101.3;
1.14. определя, своевременно и след съгласуване със Съвета по пощенска
експлоатация, броя на необходимите
комисии, за успешното водене на
работа на Конг реса и определ я
техните функции;
1.15. оп редел я, след с ъгласу ва не с ъс
Съвета по пощенска експлоатация
и при условие за одобрение от Конгреса, страните-членки, които са в
състояние да:
1.15.1. поемат функциите на заместникпредседатели на Конгреса, както и
на председатели и заместник-председатели на Комисиите, като се
съобразява, доколкото е възможно,
със справедливото географско разпределение на страните-членки;
1.15.2. участват в ограничените комисии
на Конгреса;
1.16. определя своите членове, които ще
влязат в Консултативния комитет;
1.17.
разглежда и одобрява, в рамките на
своите компетенции, всяко действие, което се счита за необходимо
за съхраняването и укрепването на
качеството на международната пощенска услуга, както и за нейното
модернизиране;
1.18. проучва, по искане на Конгреса, на
Съвета по пощенска експлоатация
или на страните-членки, проблемите
от административен, законодателен
и правен характер, интересуващи
Съюза или международната пощенска служба; на Административния
съвет принадлежи правото да взема
решение, в горепосочените области,
дали е целесъобразно или не да се
предприемат проучванията, поискани от страните-членки в интервала
между Конгресите;
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1.19.

1.20.
1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.
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формулира предложения, които ще
се представят за одобрение или от
Конгреса, или от страните-членки,
съгласно член 140;
предоставя теми за проучване, за
обсъждане от Съвета по пощенска
експлоатация съгласно член 113.1.6;
обсъжда и одобрява, съгласувано
със Съвета по пощенска експлоатация, проекта за стратегия, който
се представя пред Конгреса;
приема отчетите, както и препоръките на Консултативния комитет,
провежда обсъждане по тях и проучва препоръките на Комитета за
представяне пред Конгреса;
осигурява контрола върху дейността
на Международното бюро;
одобрява годишните доклади, изготвени от Международното бюро, за
дейностите на Съюза и за финансовото управление и представя, ако е
необходимо, коментари по тях;
изготвя, в случаите, когато счете
за необходимо, принципите, които
Съветът по пощенска експлоатация трябва да има предвид, когато
разглеж да въп роси, кои т о имат
значителни финансови последици
(такси, крайни разходи, транзитни
разходи, базови цени за въздушен
транспорт на пощата и подаване
в чужбина на писмовни пратки),
наблюдава отблизо проу чването
на тези въпроси, разглежда и одобрява предложенията на Съвета по
пощенска експлоатация, отнасящи
се до същите теми, за да осигури
съответствие с цитираните по-горе
принципи;
одобрява, в рамките на своите компетенции, препоръките на Съвета
по пощенска експлоатация относно
приемането, ако е необходимо, на
нова регламентация или на нова
практика, в очакване Конгресът да
вземе решение по въпроса;
разглеж да годишния док лад, изготвен от Съвета по пощенска експлоатаци я, а при необходимост,
и предложени ята, направени от
последния;
одобрява съставени я от Меж д ународното бюро, съгласувано със
Съвета по пощенска експлоатация,
четиригодишен доклад за резултатите на страните-членки при прилагането на стратегията на Съюза,
одобрена от предходния Конгрес,
който се представя пред следващия
Конгрес;
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1.29.

1.30.

1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
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създава рамката за организиране на
Консултативния комитет и одобрява
организацията на Консултативния
комитет съгласно разпоредбите в
член 122;
създава критерии за присъединяване към Консултативния комитет
и приема или отхвърля исканията
за присъединяване съобразно тези
критерии, след като се увери, че тези
искания са обработени по ускорена
процедура между заседанията на
Административния съвет;
изготвя Финансовия правилник на
Всемирния пощенски съюз;
изготвя правилата, които уреждат
Резервния фонд;
изготвя правилата, които уреждат
Специалния фонд;
изготвя правилата, които уреждат
Фонда за специални дейности;
изготвя правилата, които уреждат
Доброволния фонд;
изготвя Статута на персонала, както
и служебните условия на избраните
служители;
изготвя Правилника на Социалния
фонд;
контролира по смисъла на чл. 152
създаването на спомагателни органи, финансирани от потребителите,
и техните дейности.

Член 108
Организация на заседанията на Административния съвет
1. На учредителното си заседание, което се
свиква и открива от Председателя на Конгреса,
Административният съвет избира измежду
членовете си четирима заместник-председатели и приема своя Вътрешен правилник.
2. По покана от своя Председател Административният съвет се събира, по принцип
веднъж в годината, в седалището на Съюза.
3. Председателят и заместник-председателите, както и председателите и заместник-председателите на Комисиите на Административния
съвет образуват Ръководния комитет. Този
Комитет подготвя и ръководи дейностите на
всяка сесия на Административния съвет. Той
одобрява, от името на Административния
съвет, годишния доклад за дейностите на
Съюза, изготвен от Международното бюро, и
изпълнява всяка друга задача, която Административният съвет реши да му възложи или
необходимост от която възникне в процеса
на стратегическото планиране.
4. Председателят на Съвета по пощенска
експлоатация представлява същия на заседанията на Административния съвет, когато
дневният ред съдържа въпроси, отнасящи се
до Съвета по пощенска експлоатация.
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5. Председателят на Консултативния комитет представл ява тази организаци я на
заседанията на А дминистративния съвет,
когато дневният ред съдържа въпроси, които
представляват интерес за Консултативния
комитет.
Член 109
Наблюдатели
1. Наблюдатели
1.1. С цел да се осигури ефикасна връзка
меж ду дейностите на двата органа
Съветът по пощенска експлоатация
може да определи представители, които да присъстват на заседанията на
Административния съвет в качеството
на наблюдатели.
1.2. С траните – членки на Съюза, които не
са членове на съвета, както и наблюдателите и ад хок наблюдателите, посочени в член 105, могат да участват на
пленарните заседания и на съвещанията
на Комисиите на Административния
съвет без право на глас.
2. Принципи
2.1. Поради логистични причини Административният съвет може да ограничи
броя на участниците от всеки наблюдател и ад хок наблюдател. Той може
също да ограничи и правото им на
изказване по време на обсъжданията.
2.2. Н аблюдателите и ад хок наблюдателите могат, по тяхна молба, да бъдат
упълномощени да сътрудничат при
предприетите проучвания, като спазват
условията, които Съветът може да постави, за да осигури продуктивността
и ефикасността на своята работа. Тези
наблюдатели могат също да бъдат привличани да председателстват Работни
групи и Проектантски екипи, когато
техните познания или техният опит
го изискват. Участието на наблюдателите и на ад хок наблюдателите се
осъществява без допълнителни разходи
за Съюза.
2.3. В изключителни случаи, членовете
на Консултативния комитет и ад хок
наблюдателите могат да бъдат изключени от заседание или от част от
заседание. По същата логика, правото
им да получават някои документи би
могло да бъде ограничено, в случай
че конфи денц иа лност та на т емата
на заседанието или на документа го
изисква; решението относно подобно
ограничение може да бъде взето за
всеки случай поотделно, от съответния орган или неговия Председател;
за различните случаи се уведомяват
Административния съвет и Съветът по
пощенска експлоатация, ако се касае
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за въпроси, представляващи особен
интерес за този орган. Впоследствие,
Административният съвет може, ако
счете за необходимо, да преразгледа
ограниченията, след съгласуване със
Съвета по пощенска експлоатация, ако
това е предвидено.
Член 110
Заплащане на пътни разходи
1. Пътните разходи на представителя на
всеки един от членовете на Административния
съвет, участващ в заседанията на този орган,
са за сметка на неговата страна-членка. При
все това, представителят на всяка от странитечленки, класифицирана сред развиващите се
страни или сред най-слаборазвитите страни
в съответствие със списъците, изготвени от
Организацията на обединените нации, има
право, с изключение за съвещанията, провеждани по време на Конгреса, на възстановяване
на стойността на един самолетен билет за
отиване и връщане в икономична класа или
на един билет в първа класа за железопътен
транспорт, или на стойността на пътуването с
други средства, при условие че тази стойност
не надвишава цената на самолетния билет
отиване и връщане в икономична класа. Същото право се полага и на представителите
на всеки член на Комисиите, Работните групи
или останалите органи, когато те се събират
извън Конгреса и сесиите на Съвета.
Член 111
Информация за дейностите на Административния съвет
1. След всяка сесия Административният
съвет информира страните-членки, техните
избрани оператори, Регионалните съюзи и
членовете на Консултативния комитет за своите дейности, като им изпраща аналитичен
отчет, както и своите резолюции и решения.
2. Административният съвет представя пред
Конгреса доклад за цялостната си дейност и
го изпраща на страните-членки, на техните
избрани оператори и на членовете на Консултативния комитет най-късно два месеца
преди откриването на Конгреса.
Ч а с т
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СЪВЕТ ПО ПОЩЕНСК А ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Член 112
Състав и работа на Съвета по пощенска
експлоатация
1. Съветът по пощенска експлоатация се
състои от четиридесет членове, които изпълняват своите функции през периода между
два последователни Конгреса.
2. Членовете на Съвета по пощенска експлоатация се избират от Конгреса в зависимост
от специфично географско разпределение.
Двадесет и четири места са запазени за разви-
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ващите се страни-членки и шестнадесет – за
развитите страни-членки. Най-малко една
трета от членовете се подновява на всеки
Конгрес.
3. Всеки член на Съвета по пощенска експлоатация определя своя представител, който
изпълнява отговорностите, посочени в Актовете на Съюза в областта на предоставянето
на услуги. Членовете на Съвета по пощенска
експлоатация трябва да вземат активно участие
в неговата работа.
4. Разходите по функционирането на Съвета по пощенска експлоатация са за сметка
на Съюза. Неговите членове не получават
никакво възнаграждение.
Член 113
Функции на Съвета по пощенска експлоатация
1. Съветът по пощенска експлоатация има
следните функции:
1.1. координира практическите мерки за
развитието и подобряването на международните пощенски услуги;
1.2. п редприема, при условие за одобрение
от Административния съвет в рамките
на неговите компетенции, всякакво
действие, преценено като необходимо
за запазването и подобряването качеството на международните пощенски
услуги и за тяхното модернизиране;
1.3. в зема решен ие за кон та к т и т е с ъс
страните-членки и техните избрани
оператори за изпълнение на своите
функции;
1.4. в зема необходимите мерки с цел да
проучи и разпространи опита и на постиженията на някои страни-членки и
техните избрани оператори в областта
на техниката, експлоатацията, икономиката и професионалното обучение,
които представляват интерес за пощенските служби;
1.5. в зема, след съгласуване с А дминистративния съвет, съответните мерки
в областта на техническото сътрудничество с всички страни-членки на
Съюза и техните избрани оператори, и
в частност, с новите и развиващите се
страни и с техните избрани оператори;
1.6. р азглежда всички други въпроси, които
се представят от член на Съвета по
пощенска експлоатация, от Административния съвет или от всяка страначленка или избран оператор;
1.7. п риема и обсъжда докладите и препоръките на Консултативния комитет,
и по отношение на въпросите, които
интересуват Съвета по пощенска експлоатация, проучва и прави бележки
по препоръките, направени от Консултативния комитет, които ще бъдат
представени пред Конгреса;
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   1.8. о
 пределя своите членове, които ще
участват в Консултативния комитет;
   1.9. п ровежда проучване на най-важните
експлоатационни, търговски, технически, икономически и свързани с техническото сътрудничество проблеми,
както на тези, които представляват
интерес за всички страни-членки на
Съюза и за техните избрани пощенски
оператори, по-точно въпроси, имащи
значителни финансови последствия
(такси, крайни разходи, транзитни
разходи, базови цени за въздушен
транспорт на пощата, цени за пощенски колети и подаване в чужбина на
писмовни пратки), подготвя информации и становища за тях и препоръчва
какви мерки следва да се предприемат
по отношение на тях;
1.10. п редставя на Административния съвет
елементите, необходими за изготвянето на проект на стратегия, който
се представя пред Конгреса;
1.11. п редприема проу чване по проблемите на образованието и на професионалното обучение, интересуващи
страните-членки и техните избрани
оператори, както и новите и развиващите се страни;
1.12. п роучва настоящото състояние и нуждите на пощенските служби в новите
и развиващите се страни и изготвя
подходящи препоръки за начините и
средствата за подобряване на пощенските служби в тези страни;
1.13. п ристъпва към преразглеж дане на
Правилниците на Съюза в рамките
на шест месеца след закриване на
Конгреса, освен ако Конгресът не
реши друго по този въпрос; в случай
на спешна необходимост, Съветът по
пощенска експлоатация може също
да променя посочените по-горе Правилници по време на други сесии; в
двата случая, Съветът по пощенска
експлоатация остава зависим от насоките на Административния съвет по
отношение на политиките и основните
принципи;
1.14. ф ормулира предложения, които ще
бъдат представени за одобрение или
от Конгреса, или от страните-членки,
съгласно член 140; одобрението на
Административния съвет се изисква,
когато тези предложения са по въпроси
от неговата компетенция;
1.15. разглежда, по искане на страна-членка,
всяко предложение, което тази страна-членка изпрати в Международното
бюро съгласно член 139, изготвя коментари по него и възлага на Бюро-
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то да ги приложи към съответното
предложение, преди да го представи
за одобрение от страните-членки;
п репоръчва, ако е необходимо, и
евентуално след одобрение от Административния съвет и след консултиране
с всички страни-членки, приемането
на регламентация или на нова практика, очаквайки Конгресът да вземе
решение по въпроса;
и зготвя и представя, под формата на
препоръки към страните-членки и
техните избрани оператори, нормативи от техническо и експлоатационно
естество и в други области от своята
компетенция, където е необходима
единна практика; също така, при необходимост, той извършва промени на
нормативите, които вече е установил;
и зготвя рамката за организацията на
спомагателните органи, финансирани
от потребителите, и я одобрява, в
съответствие с чл. 152;
п олучава и разглежда докладите от
спомагателните органи, финансирани
от потребителите, които се изготвят
годишно.

Член 114
Организация на заседанията на Съвета по
пощенска експлоатация
1. На своето първо заседание, което се
свиква и открива от Председателя на Конгреса,
Съветът по пощенска експлоатация избира
сред своите членове Председател, Заместникпредседател и Председателите на Комисиите
и приема свой Вътрешен правилник.
2. По принцип, Съветът по пощенска експлоатация се събира всяка година в седалището
на Съюза. Датата и мястото на заседанието
се определят от неговия Председател, след
съгласуване с Председателя на Административния съвет и с Генералния директор на
Международното бюро.
3. Председателят и Заместник-председателят, както и председателите и заместникпредседателите на Комисиите на Съвета по
пощенска експлоатация образуват Ръководния
комитет. Този Комитет подготвя и ръководи
работата на всяка сесия на Съвета по пощенска експлоатация и изпълнява всички задачи,
които Съветът реши да му възложи или чиято
необходимост възникне по време на процеса
на стратегическо планиране.
4. На базата на стратегията на Съюза,
приета от Конгреса, и в частност, на частта,
отнасяща се до стратегиите на постоянните
органи на Съюза, Съветът по пощенска експлоатация изготвя, на своята първа сесия след
Конгреса, базисна работна програма, която
съдържа определен брой тактики, целящи
реализирането на стратегиите. Тази базисна
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програма, съдържаща ограничен брой дейности, свързани с актуални теми и от общ
интерес, се преразглежда всяка година в зависимост от новите реалности и приоритети.
5. Председателят на Консултативния комитет представлява този орган на заседанията
на Съвета по пощенска експлоатация, когато
дневният ред съдържа въпроси, които интересуват Консултативния комитет.
Член 115
Наблюдатели
1. Наблюдатели
1.1. С цел да се осигури ефикасна връзка
между дейностите на двата органа, Административният съвет може да посочи
представители за участие в заседанията
на Съвета по пощенска експлоатация
в качеството на наблюдатели.
1.2. С траните-членки на Съюза, които не са
членове на Съвета, както и наблюдателите и ад хок наблюдателите, посочени
в чл. 105, могат да участват, без право
на глас, в пленарните заседания и в
заседанията на Комисиите на Съвета
по пощенска експлоатация.
2. Принципи
2.1. Поради логистични причини, Съветът
по пощенска експлоатация може да
ограничи броя на участниците от всеки
наблюдател и ад хок наблюдател. Той
може да ограничи и правото им на
изказване по време на обсъжданията.
2.2. Н аблюдателите и ад хок наблюдателите могат, по тяхно искане, да бъдат
у п ъ л номощен и да с ът ру д н и чат на
предприетите проучвания, като спазват условията, които Съветът може да
създаде, за да осигури продуктивността
и ефикасността на своята работа. Те
могат да бъдат приканени да председателстват Работни групи и Екипи
за проекти, когато техните знания и
опит го аргументират. Участието на
наблюдателите и на ад хок наблюдателите се извършва без допълнителни
разходи за Съюза.
2.3. В изключителни случаи, членовете на
Консултативния комитет и ад хок наблюдателите могат да бъдат изключени
от заседание или от част от заседание.
Също така, тяхното право да получават
някои документи може да бъде ограничено, в случай че поверителността
на темата на заседанието или на документа го изисква; решението, свързано
с такова ограничение, може да бъде
взето за всеки случай поотделно, от
всеки засегнат орган или от неговия
Председател; различните случаи се
сигнализират на Административния
съвет и на Съвета по пощенска екс-
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плоатация, ако се касае за въпрос,
към който представляват специален
интерес за този орган. Впоследствие,
Административният съвет може, ако
счете за необходимо, да преразгледа
ограничението, след консултиране със
Съвета по пощенска експлоатация,
когато това е необходимо.
Член 116
Заплащане на пътните разходи
1. Пътните и дневните разходи на представителите на страните-членки, участващи
в Съвета по пощенска експлоатация, са за
сметка на тези страни-членки. Във всички
случаи, представителят на всяка една от страните, считани в неблагоприятно положение,
съгласно списъците, изготвени от Организацията на обединените нации, има право, с
изключение на заседанията, провеждани по
време на Конгреса, да му се заплати равностойността на един самолетен билет отиване
и връщане в икономична класа или на един
билет в първа класа за железопътен транспорт,
или стойността на пътуването с каквото и да
е друго средство, при условие че тази сума
не превишава цената на самолетния билет
за отиване и връщане в икономична класа.
Член 117
Информация за дейностите на Съвета по
пощенска експлоатация
1. След всяка сесия Съветът по пощенска
експлоатация информира страните-членки,
техните избрани оператори, Регионалните
съюзи и членовете на Консултативния комитет за своите дейности, като им изпраща
аналитичен отчет, както и своите резолюции
и решения.
2. Съветът по пощенска експлоатация изготвя за Административния съвет годишен
отчет за своята дейност.
3. Съветът по пощенска експлоатация изготвя за Конгреса доклад за цялостната си
дейност, който включва докладите за спомагателните органи, финансирани от потребителите, съгласно член 152, и го изпраща на
страните-членки на Съюза, на техните избрани
оператори и на членовете на Консултативния
комитет най-късно два месеца преди откриването на Конгреса.
Ч а с т

4

КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ
Член 118
Роля на Консултативния комитет
1. Консултативният комитет има за цел да
представлява интересите на пощенския сектор в широкия смисъл на думата, както и да
служи за рамка на ефективен диалог между
заинтересованите страни.
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Член 119
Състав на Консултативния комитет
1. Консултативният комитет включва:
1.1. н еправителствени организации, представляващи клиенти, доставчици на
услу ги, работническ и организации,
доставчици на стоки и услуги, работещи за сектора на пощенските услуги, и подобни организации на частни
лица и предприятия, които желаят
да допринесат за осъществяването на
мисията и на целите на Съюза. Ако
тези организации са регистрирани, те
трябва да бъдат регистрирани в страначленка на Съюза;
1.2. ч ленове, определени от Административния съвет, които са избрани сред
неговите членове;
1.3. ч ленове, определени от Съвета по пощенска експлоатация, които са избрани
сред неговите членове.
2. Разходите по функционирането на Консултативния комитет се разпределят между
Съюза и членовете на Комитета съобразно
начините, определени от Административния
съвет.
3. Членовете на Консултативния комитет
не се ползват с никакво възнаграждение или
заплащане.
Член 120
Присъединяване към Консултативния комитет
1. Извън членовете, посочени от Административния съвет и от Съвета по пощенска експлоатация, приемане на членове в
Консултативния комитет се определя след
осъществяване на процес на подаване на
молба и на нейното приемане, разработен
от Административния съвет и осъществен
съгласно разпоредбите на чл. 107.1.30.
2. Всеки член на Консултативния съвет
определя своя собствен представител.
Член 121
Функции на Консултативния комитет
1. Консултативният комитет има следните
функции:
1.1. П роучва документите и съответните
доклади на Административния съвет
и на Съвета по пощенска експлоатация; в изключителни случаи, правото
на получаване на някои текстове или
документи може да бъде ограничено,
ако поверителност та на темата на
заседанието или документа изисква
това. Решението, свързано с подобно
ограничение, може да бъде взето за
всеки случай поотделно от всеки засегнат орган или от неговия Председател.
Различните случаи се сигнализират на
Административния съвет и на Съвета
по пощенска експлоатация, ако се касае

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
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за въпроси, представляващи особен
интерес за този орган. Впоследствие
Административният съвет може, ако
счете за необходимо, да преразгледа
ограниченията, след консултиране със
Съвета по пощенска експлоатация, ако
това е необходимо.
Провежда проучвания по въпроси, важни за членовете на Консултативния
комитет, и подпомага тези проучвания.
П роучва въпросите, касаещи сектора
на пощенските услуги, и представя
доклади по тези въпроси.
Подпомага работата на Административния съвет и на Съвета по пощенска експлоатация, по-конкретно чрез
представяне на доклади и препоръки
и чрез представяне на професионални
становища по искане на двата Съвета.
П рави препоръки пред Конгреса при
условие за предварително одобрение
от Административния съвет и за въпросите, касаещи Съвета по пощенска
експлоатация, посредством проучване
и коментари от негова страна.

Член 122
Организация на Консултативния комитет
1. Консултативният комитет се реорганизира след всеки Конгрес съобразно рамката,
израбо т ена о т А дм инис т рат ивни я съвет.
Председателят на Административния съвет
председателства организационното заседание
на Консултативния комитет, по време на което се провеждат изборите за Председателя
на споменатия по-горе комитет.
2. Консултативният комитет определя своята вътрешна организация и изработва своя
вътрешен правилник, като взема предвид
общите принципи на Съюза и при условие
за одобряване от Административния съвет,
след консултиране със Съвета по пощенска
експлоатация.
3. Консултативният комитет се събира един
път в годината. По принцип, заседанията се
провеждат в седалището на Съюза по време
на сесиите на Съвета по пощенска експлоатация. Датата и мястото на всяко заседание
се определят от Председателя на Консултативния комитет съгласувано с Председателите
на Административния съвет и на Съвета по
пощенска експлоатация и с Генералния директор на Международното бюро.
Член 123
Представители на Консултативния комитет
на Конгреса, на Административния съвет и
на Съвета по пощенска експлоатация
1. За да осигури ефективна връзка с органите на Съюза, Консултативният комитет
може да определи свои представители за
участие в заседанията на Конгреса, на Адми-
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нистративния съвет и на Съвета по пощенска
експлоатация, както и на техните съответни
Комисии, в качеството на наблюдатели без
право на глас.
2. Членовете на Консултативния комитет
са поканени на пленарните съвещания и на
заседанията на Комисиите на Административния съвет и на Съвета по пощенска експлоатация съгласно член 105. Те могат също
така да участват в работата на Проектните
екипи и на Работните групи в рамките на
член 109.2.2 и член 115.2.2.
3. Председателят на Административния
съвет и Председателят на Съвета по пощенска експлоатация представляват тези органи
на заседанията на Консултативния комитет,
когато дневният ред на заседанията съдържа
въпроси, интересуващи тези органи.

2. Консултативният комитет изготвя за
Административния съвет годишен доклад за
дейността си и изпраща един екземпляр от
него на Съвета по пощенска експлоатация.
Този доклад се включва в документацията,
която Административният съвет предоставя
на страните-членки на Съюза, на техните
избрани оператори и на Регионалните съюзи
съгласно член 111.
3. Консултативният комитет представя пред
Конгреса доклад за дейността си и го изпраща
на страните-членки на Съюза и на техните
избрани оператори най-късно два месеца преди
откриването на Конгреса.

Член 124
Наблюдатели към Консултативния комитет

ИЗБИРАНЕ И ФУНКЦИИ НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР И НА ЗАМЕСТНИК-ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР

1. Други страни-членки, както и наблюдателите и наблюдателите ад хок, посочени в
член 105, могат да участват в заседанията на
Консултативния комитет без право на глас.
2. Поради логистични причини Консултативният комитет може да ограничи броя на
участниците от всеки наблюдател и ад хок
наблюдател. Той може също да ограничи и
правото им да вземат думата по време на
обсъжданията.
3. В изключителни случаи наблюдателите и
ад хок наблюдателите могат да бъдат изключени от заседание или от част от заседание,
както и правото им да получават някои документи може да бъде ограничено, в случай
че поверителността на темата на заседанието
или на документа го изисква. Решението за
подобно ограничение може да бъде взето за
всеки случай поотделно, от всеки засегнат
орган или от неговия Председател. Различните
случаи се докладват на Административния
съвет и на Съвета по пощенска експлоатация,
ако се касае за въпроси, представляващи
особен интерес за този орган. Впоследствие
Административният съвет може, ако прецени
за необходимо, да преразгледа ограниченията
след консултиране със Съвета по пощенска
експлоатация, ако това е необходимо.
Член 125
Информация за дейността на Консултативния
комитет
1. След всяка сесия Консултативният комитет информира Административния съвет и
Съвета по пощенска експлоатация за своите
дейности, като изпраща на Председателите
на тези органи, между другото, аналитични
отчети на своите заседания, както и своите
препоръки и становища.
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Член 126
Избиране на Генера лни я директор и на
Заместник-генералния директор
1. Генералният директор и Заместник-генералният директор на Международното бюро
се избират от Конгреса за периода между два
последователни Конгреса, като минималната
продължителност на техния мандат е четири години. Мандатът им може да бъде подновен
само още веднъж. В случай че не бъде взето
някакво специално решение от Конгреса,
датата на встъпването им в длъжност е 1-ви
януари на годината, която следва Конгреса.
2. Най-късно седем месеца преди откриването на Конгреса Генералният директор
на Международното бюро отправя нота на
вниманието на Правителствата на странитечленки, с която ги подканя да представят
своите евентуални кандидатури за постовете
Генерален директор и Заместник-генерален
директор и в която същевременно се отбелязва дали сегашните Генерален директор и
Заместник-генерален директор имат желание
да им бъде продължен първоначалният мандат.
Кандидатурите, придружени с автобиографии,
трябва да бъдат депозирани в Международното
бюро най-късно два месеца преди откриването
на Конгреса. Кандидатите за постовете трябва
да са граждани на страните-членки, които
ги предлагат. Международното бюро изготвя
документацията за изборите, необходима за
Конгреса. Изборът на Генерален директор и
Заместник-генерален директор се извършва
с тайно гласуване, като първото е за поста
Генерален директор.
3. В случай че постът на Генералния директор се оваканти, Заместник-генералният
директор поема функциите на Генерален
директор и ги изпълнява до края на своя
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мандат; той има право да бъде избран на този
пост и се допуска служебно за кандидат, при
условие че първоначалният му мандат като
Заместник-генерален директор вече не е бил
подновяван веднъж от предишния Конгрес и
в случай че самият той заяви желанието си да
се кандидатира за поста Генерален директор.
4. В случай че постът на Генералния директор и този на Заместник-генералния директор
се овакантят едновременно, Административният съвет избира, на базата на получените
кандидатури в резултат на обявяването на
вакантните постове, нов Заместник-генерален
директор за периода до следващия Конгрес.
За представянето на кандидатурите по аналогия се прилагат разпоредбите, предвидени
в алинея 2.
5. В случай че постът на Заместник-генералния директор се оваканти, Административният съвет назначава, по предложение на
Генералния директор, някой от Директорите,
чиято категория в Международното бюро е
D 2, да изпълнява функциите на Заместникгенерален директор до следващия Конгрес.
Член 127
Функции на Генералния директор
1. Генералният директор организира, управлява и ръководи Международното бюро,
на което е законен представител.
2. По отношение на разпределението на
длъжностите, назначенията и повишаването:
2.1. Той е компетентен да разпределя длъжностите от степените G 1 до D 2 и да
назначава и да повишава служителите
в тези степени.
2.2. З а назначенията в степените Р 1 до
D 2 той трябва да вземе под внимание
професионалните квалификации на
кандидатите, които са препоръчани
от страните-членки, от чиято националност са или в които упражняват
своята професионална дейност, като
се държи сметка за справедливо географско-континентално и езиково разпределение. Длъжностите от степен
D 2, доколкото е възможно, трябва да
се заемат от кандидати от други региони, различни от регионите, от които
произхождат Генералният директор и
Заместник-генералният директор, като
се държи сметка за доминиращото съображение за ефикасност на работата
на Международното бюро. В случаите,
когато длъжността изисква специални
квалификации, Генералният директор
може да потърси външен кандидат.
2.3. П ри назначаването на нов служител
той държи сметка също така за това,
че по принцип лицата, които заемат
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длъжностите от степените D 2, D 1 и
Р 5, трябва да произхождат от различни
страни-членки на Съюза.
2.4. П ри повишаването на сл у ж и тел в
Международното бюро в степените
D 2, D 1 и Р 5, той не е длъжен да
прилага същия принцип, посочен в
параграф 2.3.
2.5. О свен това в процеса на набиране на
служители изискванията за равномерно
географско и езиково разпределение са
на по-заден план от заслугите.
2.6. Г енера л н и я т д и рек т ор и нформ и ра
веднъж годишно Административния
съвет за назначенията и повишенията
в категориите от Р 4 до D 2.
3. Генералният директор има следните
функции:
3.1. и зпълнява функциите на съхраняващ
на Актовете на Съюза и на посредник
в процедурата по присъединяване и
приемане в Съюза, както и по излизането от него;
3.2. у ведомява официално Правителствата
на страните-членки за решенията, взети
от Конгреса;
3.3. и нформира всички страни-членки и
техните избрани оператори за Правилниците, изготвени или изменени
от Съвета по пощенска експлоатация;
3.4. и зготвя проекта на годишния бюджет
на Съюза на възможно най-ниското
ниво, съвместимо с нуждите на Съюза,
и го представя своевременно за разглеждане от Административния съвет;
съобщава бюджета на страните-членки
след одобрението от Административния
съвет и го изпълнява;
3.5. и зпълнява специфичните дейности,
поискани от органите на Съюза, както
и тези, които му възлагат Актовете;
3.6. п редприема инициативи за изпълнение
на целите, определени от органите на
Съюза, в рамките на установената политика и на разполагаемите средства;
3.7. п редставя идеи и предложения пред
Административния съвет и пред Съвета
по пощенска експлоатация;
3.8. с лед закриването на Конгреса представя
пред Съвета по пощенска експлоатация
предложенията относно промените,
които трябва да бъдат направени в
Правилниците във връзка с решенията
на Конгреса, в съответствие с Вътрешния правилник на Съвета по пощенска
експлоатация;
3.9. и зготвя на вниманието на Административния съвет и на основание на
указанията, дадени от Съветите, проекта на стратегия за представяне пред
Конгреса;
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3.11.
3.12.
3.12.1.
3.12.2.
3.12.3.

3.12.4.

3.13.

3.13.1.
3.13.2.
3.13.3.
3.14.
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съставя на вниманието на Административния съвет четиригодишен
доклад за резултатите на страните-членк и при изпълнението на
стратегията на Съюза, одобрена
от предходния Конгрес, който се
представя на следващия Конгрес;
осигурява представителството на
Съюза;
служи като посредник във взаимоотношенията между:
Всемирния пощенски съюз и Регионалните съюзи;
Всемирния пощенски съюз и Организацията на обединените нации;
Всемирния пощенски съюз и международните организации, чиито
дейности представляват интерес за
Съюза;
Всемирния пощенски съюз и международни институции, асоциации
или предприятия, с които органите
на Съюза желаят да се консултират
или да приобщят към своята дейност;
изпълнява функцията на Генерален
секретар на органите на Съюза и в
това си качество, предвид специалните разпоредби на този Правилник,
следи по-конкретно за:
подготовката и организирането на
дейностите на органите на Съюза;
изготвянето, изработването и разпространението на документите,
докладите и протоколите;
функционирането на секретариата
по време на заседанията на органите
на Съюза;
присъства на заседанията на органите на Съюза и взема участие в
разискванията без право на глас, с
възможността да бъде представляван
и от друг.

Член 128
Функции на Заместник-генералния директор
1. Заместник-генералният директор подпомага работата на Генералния директор и е
отговорен пред него.
2. В случаите, когато Генералният директор
е възпрепятстван или отсъства, Заместникгенералният директор изпълнява неговите
функции. Същото се отнася и за случая, когато
постът на Генералния директор се оваканти
съгласно член 126.3.
Ч а с т

2

СЕКРЕТАРИАТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА
И НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ
Член 129
Общи положения
1. Секретариатът на органите на Съюза и
на Консултативния комитет се осигурява от
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Международното бюро под отговорността на
Генералния директор.
Член 130
Изготвяне и разпространяване на документите
на органите на Съюза
1. Международното бюро изготвя и прави
достъпни на страницата в Интернет на Всемирния пощенски съюз всички документи,
публикувани във връзка с всяка сесия. Международното бюро сигнализира също така
за публикуването на всеки нов електронен
документ в страницата в Интернет на Всемирния пощенски съюз чрез ефикасна система,
предвидена за този случай.
Член 131
Списък на страните-членки
(Устав чл. 2)
1. Международното бюро изготвя и поддържа актуален списъка на страните-членки
на Съюза, в който се посочва техният клас
на членския внос, географската им група и
тяхното положение по отношение на Актовете
на Съюза.
Член 132
Информация. Становища. Искания за обяснение и за изменение на Актовете. Анкети.
Намеса при уреждане на сметки
(Устав чл. 20, Общ правилник, членове 139,
140 и 143)
1. Международното бюро по всяко време
е на разположение на А дминистративния
съвет, на Съвета по пощенска експлоатация,
на страните-членки и на техните избрани
оператори, за да им предоставя всякаква
полезна информация по въпроси, които се
отнасят до службата.
2. То е натоварено по-специално да събира, координира, публикува и разпространява
информация от всякакъв характер, която се
отнася до международната пощенска услуга;
да дава по искане на заинтересованите страни
становища по спорни въпроси; да дава ход
на искания за обяснение и за изменение на
Актовете на Съюза и изобщо да извършва
проучвания, редакционни и документални
дейност и, кои то споменат и те А к тове м у
възложат или които биха му се възложили в
интерес за Съюза.
3. То извършва анкети по искане на страните-членки или на техните избрани оператори
с цел да се узнае мнението на останалите
страни-членки или на техните избрани оператори по определен въпрос. Резултатът от
подобна анкета няма характер на гласуване
и формално не обвързва.
4. То може да се намесва в качеството на
служба за компенсация при уреждането на
сметки от всякакъв характер, отнасящи се до
пощенските услуги.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

5. Международното бюро осигурява поверителността и сигурността на търговските
данни, предоставяни от страните-членки и/
или от техните избрани оператори, за изпълнението на неговите задачи, които произтичат
от Актовете или решенията на Съюза.
Член 133
Техническо сътрудничество
(Устав чл. 1)
1. Международното бюро е натоварено,
в рамките на международното техническо
сът рудничество, със за дачата да развива
пощенското тех ническо подпомагане във
всичките му форми.
Член 134
Формуляри, предоставяни от
Международното бюро
(Устав чл. 20)
1. Международното бюро е натоварено да
изработва международните купони-отговор и
по себестойността им да снабдява с тях страните-членки или техните избрани оператори,
които са ги поискали.
Член 135
Актове на Регионални съюзи и специални
споразумения
(Устав чл. 8)
1. Два екземпляра от Актовете на Регионалните съюзи и от специалните споразумения,
сключени съгласно член 8 от Устава, се изпращат в Международното бюро от службите
на тези съюзи или при липса на такива – от
една от договарящите се страни.
2. Международното бюро следи Актовете на Регионалните съюзи и специалните
споразумения да не предвиждат по-неблагоприятни условия за обществото, отколкото
тези, предвидени в Актовете на Съюза. То
уведомява Административния съвет за всяка
нередност, установена въз основа на настоящата разпоредба.
3. Международното бюро информира страните-членки и техните избрани оператори
за съществуването на посочените по-горе
Регионални съюзи и специални споразумения.
Член 136
Списание на Съюза
1. Международното бюро издава, с помощта
на документите, които са му предоставени,
списание на немски, английски, арабски,
китайски, испански, френски и руски език.
Член 137
Годишен доклад за дейностите на Съюза
(Устав чл. 20, Общ правилник чл. 107.1.24)
1. Международното бюро изготвя годишен
доклад за дейностите на Съюза, който след
одобрението му от ръководния комитет на
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Административния съвет се изпраща до страните-членки и до техните избрани оператори,
до Регионалните съюзи и до Организацията
на обединените нации.
Г Л А В А

І І І

ПРЕДСТАВЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРИЕТИТЕ
РЕШЕНИЯ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРАВИЛНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ
Член 138
Ред за представянето на предложения пред
Конгреса
(Устав чл. 29)
1. При условие на изключенията, предвидени в параграфи 2 и 5, внасянето на предложения
от всякакъв характер от пощенските администрации на страните-членки за разглеждане
от Конгреса се урежда по следния ред:
1.1. д оп ускат се п редложени я та, кои то
пристигат в Меж дународното бюро
най-късно шест месеца преди датата,
определена за Конгреса;
1.2. н икакво предложение с редакционен
характер не се приема през периода от
шест месеца, който предхожда датата,
определена за Конгреса;
1.3. п редложенията по същество, които
пристигат в Международното бюро
през периода между шестия и четвъртия месец преди датата, определена
за Конгреса, се приемат само ако са
подкрепени най-малко от две страничленки;
1.4. п редложенията по същество, които
пристигат в Международното бюро
през периода между четвъртия и втория месец преди датата, определена
за Конгреса, се приемат само ако са
подкрепени най-малко от осем страничленки; постъпилите по-късно предложения не се приемат;
1.5. д екларациите за подкрепа трябва да
пристигнат в Международното бюро в
същия срок както предложенията, за
които се отнасят.
2. Предложенията, отнасящи се до Устава
или Общия правилник, трябва да пристигнат
в Международното бюро най-малко шест месеца преди откриването на Конгреса; тези,
които пристигнат след тази дата, но преди
откриването на Конгреса, могат да бъдат взети
под внимание само ако Конгресът реши това
при мнозинството от две трети от страните,
представени на Конгреса, и ако са спазени
условията, предвидени в параграф 1.
3. По принцип, всяко предложение трябва да има една цел и да съдържа промени,
оправдани от тази цел. Също така всяко
предложение, което може да доведе до евен-
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туални значителни разходи за Съюза, трябва
да бъде придружено с финансова обосновка,
изготвена от страната-членка, която е автор,
съвместно с Международното бюро с цел да
са определят необходимите финансови ресурси
за неговото изпълнение.
4. В заглавието на предложенията от редакционен характер страните-членки, които ги
представят, поставят бележката „Предложения
от редакционен характер“ и се публикуват от
Международното бюро под номер, следван от
буквата R. Предложенията, които не носят
тази бележка, но по мнение на Международното бюро имат редакционен характер, се
публикуват с подходяща обяснителна бележка;
Международното бюро изготвя списък на тези
предложения, предназначени за Конгреса.
5. Процедурата, описана в параграфи 1 и 4,
не се прилага към предложенията, отнасящи
се до Вътрешния правилник на Конгресите,
нито към поправките на направените вече
предложения.
Член 139
Ред за представяне на предложения за изменение на Конвенцията и на Споразуменията
между два Конгреса
1. За да бъде взето под внимание, всяко
предложение, свързано с Конвенцията или със
Споразуменията и внесено от страна-членка
между два Конгреса, трябва да бъде подкрепено най-малко от две други страни-членки.
Тези предложения остават без последствия,
когато едновременно с предложението Международното бюро не получи необходимите
декларации за подкрепа.
2. Тези предложения се изпращат до останалите страни-членки чрез посредничеството
на Международното бюро.
Член 140
Разглеждане на предложения за изменение
на Конвенцията и на Споразуменията между
два Конгреса
1. За всяко предложение, което се отнася
до Конвенцията, Споразуменията и техните
Заключителни протоколи, се спазва следният
ред: когато една страна-членка е изпратила
предложение до Международното бюро, то
го изпраща за проучване до всички страничленки. Те разполагат със срок от два месеца за проучване на предложението, и при
необходимост, да изпратят своите бележки
до Международното бюро. Поправки не се
допускат. В края на този двумесечен срок
Международното бюро изпраща до странитечленки всички бележки, които е получило,
и приканва всяка страна-членка, която има
право на глас, да гласува „за“ или „против“
предложението. Страните-членки, които не
са изпратили своя вот в двумесечен срок, се
смятат за въздържали се. Цитираните по-го-
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ре срокове текат от датата на циркулярните
писма на Международното бюро.
2. Ако предложението засяга Споразумение или неговия Заключителен протокол,
единствено страните-членки, които са страни
по това Споразумение, могат да участват в
действията, посочени в параграф 1.
Член 141
Ред за предс тавяне пред Съвета по пощ е нс к а е кс п л о а т а ц и я н а п р ед л оже н и я ,
свързани с изготвянето на новите Правилници,
като се отчитат решенията, взети от Конгреса
1. Правилниците на Всемирната пощенска
конвенция и на Споразумението за услугите
по пощенските плащания се разработват от
Съвета по пощенска експлоатация, като се
държи сметка за решенията, взети от Конгреса.
2. Предложенията, произтичащи от промени, предложени за внасяне в текстовете
на Конвенцията или на Споразумението за
услугите по пощенските плащания, трябва да
бъдат представени в Международното бюро
едновременно с предложенията, предназначени за Конгреса, за които се отнасят. Тези
предложения могат да бъдат подадени от еднаединствена страна-членка без подкрепата на
други страни-членки. Тези предложения трябва
да бъдат изпратени до всички страни-членки
най-късно един месец преди откриването на
Конгреса.
3. Останалите предложения, засягащи Правилниците, които трябва да бъдат разгледани
от Съвета по пощенска експлоатация с цел
изготвянето на нови Правилници през шестмесечния период след Конгреса, трябва да
бъдат представени в Международното бюро
не по-късно от два месеца преди Конгреса.
4. Предложенията, засягащи промените,
които трябва да се внесат в Правилниците в
резултат на решения на Конгреса, представени
от страните-членки, трябва да бъдат получени
в Международното бюро най-късно два месеца
преди откриването на Съвета по пощенска
експлоатация. Тези предложения трябва да
бъдат изпратени до всички страни-членки
и до техните избрани оператори най-късно
един месец преди откриването на Съвета по
пощенска експлоатация.
Член 142
Изменение на Правилниците от Съвета по
пощенска експлоатация
1. Предложенията за разглеждане на Правилниците се разглеждат от Съвета по пощенска експлоатация.
2. Никаква подкрепа на страна-членка не
се изисква за представяне на предложение за
изменение на Правилниците.
3. Това п ред ложение за изменение се
взема под внимание само ако Съветът по
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пощенска експлоатация одобри спешната му
необходимост.
Член 143
Уведомяване за решенията, приети между
два Конгреса
(Устав чл. 29, Общ правилник членове 139,
140 и 142)
1. Измененията, внесени в Конвенцията, в
Споразуменията и в Заключителните протоколи на тези Актове, са обект на уведомление
от Генералния директор на Международното
бюро до Правителствата на страните-членки.
2. Измененията, внесени от Съвета по
пощенска експлоатация в Правилниците и в
техните Заключителни протоколи, се съобщават на страните-членки и на техните избрани
оператори от Международното бюро. Същото
се отнася и до тълкуванията, предвидени в
член 38.3.2 от Конвенцията и в съответните
разпоредби на Споразуменията.
Член 144
Влизане в сила на правилниците и на другите
решения, приети между два Конгреса
1. Правилниците влизат в сила от същата
дата и са валидни за същия период като Актовете, произтичащи от Конгреса.
2. С уговорката на разпоредбите в параграф 1 решенията за изменение на Актовете
на Съюза, приети между два Конгреса, влизат
в сила най-малко три месеца след тяхното
оповестяване.
Г Л А В А

І V

ФИНАНСИ
Член 145
Определяне на разходите на Съюза
(Устав чл. 21)
1. С уговорката на разпоредбите, предвидени
в параграфи от 2 до 6, годишните разходи,
отнасящи се до дейностите на органите на
Съюза, не трябва да превишават сумата от
37 235 000 швейцарски франка за годините
от 2013 и 2016.
2. Разходите, предвидени за провеждане
на следващия Конгрес (командировки на
секретариата, транспортни разходи, разходи,
свързани с инсталирането на техническо оборудване за симултантен превод, разходи за
изработване на документи по време на Конгреса и др.), не трябва да надвишават сумата
от 2 900 000 швейцарски франка.
3. Административният съвет е упълномощен да превишава лимитите, определени в
параграфи 1 и 2, като държи сметка за увеличените размери на заплатите, заплащането
на вноски за пенсии и обезщетения, включително обезщетенията за длъжност, приети от
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Организацията на обединените нации, за да
бъдат прилагани за нейния персонал, работещ
в Женева.
4. Административният съвет е упълномощен също така да уравнява всяка година
сумата на разходите, освен тези, отнасящи се
до персонала, в зависимост от швейцарския
индекс на потребителските цени.
5. В отклонение на разпоредбите, предвидени в параграф 1, Административният
съвет или в случай на изключителна необходимост – Генералният директор, може да
разреши превишаване на определените лимити, за да се извършат важни и непредвидени
ремонти на сградата на Меж дународното
бюро, без обаче сумата на превишаването
да може да надхвърли 125 000 швейцарски
франка годишно.
6. В случай че кредитите, предвидени в
параграфи 1 и 2, се окажат недостатъчни,
за да се осигури доброто функциониране на
Съюза, те могат да бъдат превишени само с
одобрението на мнозинството от странитечленки на Съюза. Всяко допитване трябва
да съдържа пълно изложение на фактите,
оправдаващо едно такова искане.
Член 146
Уреждане на членските вноски на странитечленки
1. Страните, които се присъединяват към
Съюза или които са приети в качеството на
членки на Съюза, както и тези, които напускат
Съюза, трябва да заплатят размер на членския
си внос за цялата година, през която е станало действително тяхното присъединяване
или напускане.
2. Страните-членки заплащат предварително своята част (членския внос) от годишните
разходи на Съюза в зависимост от бюджета,
изготвен от Административния съвет. Тези части (членския внос) трябва да бъдат заплатени
най-късно до първия ден на финансовата година, за която се отнася бюджетът. След този
срок дължимите суми носят лихви в полза
на Съюза в размер 6 % годишно, смятано от
четвъртия месец.
3. Когато просрочените задължения за
членски внос без лихвите, дължими на Съюза от някоя от страните-членки, са равни
или превишават сумата на членския внос
на тази страна-членка за двете предходни
финансови години, тази страна-членка може
да преотстъпи безусловно на Съюза всички
или част от своите вземания от други страни-членки, съгласно начините, определени
от Административния съвет. Условията за
преотстъпване на вземанията се определят
съгласно споразу мение, ск лючено меж д у
страната-членка, нейните дебитори/кредитори
и Съюза.
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4. Страните-членки, които поради юридически или други причини са в невъзможност
да извършат подобно преотстъпване, се задължават да сключат план за погасяване на
просрочените задължения по техните сметки.
5. Освен при изключителни обстоятелства
погасяването на просрочени задължения за
дължим членски внос към Съюза не може да
продължава повече от десет години.
6. При изключителни обстоятелства Административният съвет може да освободи някоя
страна-членка напълно или частично от дължимите лихви, ако тази страна е изплатила
напълно своите просрочени задължения.
7. Страна-членка може също така да бъде
освободена, в рамките на плана за погасяване на просрочените є плащания, одобрен от
Административния съвет, напълно или частично от натрупаните или оставащи лихви;
освобождаването обаче зависи от пълното и
точно изпълнение на плана за погасяване в
рамките на договорения срок от десет години
максимално.
8. Разпоредбите на параграфи от 3 до 7 се
прилагат по аналогия и за разходите за превод, фактурирани от Международното бюро
на страните-членки, присъединили се към
езиковите групи.
Член 147
Недостиг на финансиране
1. За да се облекчи недостигът на финансиране на Съюза, се създава Резервен фонд.
Неговият размер се определя от Административния съвет. Този Фонд се попълва на първо
място от бюджетни излишъци. Той може също
да послужи за уравняване на бюджета или за
намаляване на сумата на членския внос на
страните-членки.
2. В случай на временен недостиг на финансиране правителството на Швейцарската
конфедерация отпуска необходимите краткосрочни аванси съгласно условията, определени
по взаимно съгласие.
Член 148
Контрол върху състоянието на финансовите
сметки и отчетност
1. Правителството на Конфедерация Швейцария контролира безплатно състоянието на
финансовите сметки, както и отчетността на
Международното бюро в рамките на определените от Конгреса кредити.
Член 149
Автоматични санкции
1. Всяка страна-членка, която не може
да извърши преотстъпването, предвидено в
член 146.3, и която не приема да се подчини
на план за погасяване, предложен от Международното бюро, съгласно член 146.4 или
не го спазва, губи незабавно правото си на
глас в Конгреса и на съвещанията на Адми-
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нистративния съвет и Съвета по пощенска
експлоатация и не се избира повече в тези
два Съвета.
2. А втоматичните санкции се отменят
служебно и веднага в момента, в който съответната страна изплати напълно просрочените
си задължения към Съюза – главницата и
лихвите, или пък се съгласи да се подчини
на план за погасяване на просрочените є
задължения.
Член 150
Класове за членски внос
(Устав чл. 21; Общ правилник чл. 131, 145,
146, 147 и 148)
1. Страните-членки участват в покриването на разходите на Съюза според класа за
членски внос, към който принадлежат. Тези
класове са следните:
– клас от 50 единици;
– клас от 45 единици;
– клас от 40 единици;
– клас от 35 единици;
– клас от 30 единици;
– клас от 25 единици;
– клас от 20 единици;
– клас от 15 единици;
– клас от 10 единици;
– клас от 5 единици;
– клас от 3 единици;
– клас от 1 единица;
– клас от 0,5 единици, запазен за най-слабо
развитите страни, изброени от Организацията
на обединените нации, както и за други страни, определени от Административния съвет.
2. Освен класовете за членски внос, изброени в параграф 1, всяка страна-членка може
да избере да заплаща по-голям брой единици
членски внос, превишаващ класа за членския
внос, към който тя принадлежи, през минимален период, който е еквивалентен на този
между два Конгреса. Тази промяна се обявява
най-късно по време на Конгреса. В края на
периода между два Конгреса страната-членка
се връща автоматично към първоначалния
си брой единици членски внос, освен ако
не реши да заплаща по-висок брой единици
членки внос. Заплащането на допълнителни
вноски увеличава разходите в същия размер.
3. В момента на тяхното приемане или на
тяхното присъединяване към Съюза страните-членки се включват в един от класовете
за членски внос съгласно реда, посочен в
член 21.4 на Устава.
4. Страните-членки могат да преминат в
бъдещ план към по-нисък клас за членски
внос, при условие че искането за промяна бъде
изпратено в Международното бюро най-малко
два месеца преди откриването на Конгреса.
Конгресът дава незадължително становище по
повод на тези искания за промяна на класа
за членския внос. Страната-членка е свободна да изпълни становището на Конгреса.
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Окончателното решение на страната-членка
трябва да бъде изпратено до секретариата на
Международното бюро преди края на Конгреса. Това искане за промяна се изпълнява от
датата на влизане в сила на новите финансови
разпоредби, приети от Конгреса. Странитечленки, които не са съобщили желанието си
за промяна на класа за членски внос в предвидените срокове, остават в класа за членски
внос, към който са принадлежали дотогава.
5. Страните-членки не могат да изискват
да бъдат прекласирани едновременно с повече
от един по-нисък клас.
6. Все пак, при изключителни обстоятелства, като природни бедствия, изискващи
програми за международна помощ, Административният съвет може да разреши по искане
на страна-членка, един път между два Конгреса, временно прекласиране в един по-нисък
клас, ако тя представи доказателства, че не е
в състояние повече да поддържа членския си
внос съобразно първоначално избрания клас.
При същите обстоятелства Административният съвет може също да разреши временно
прекласиране на страни-членки, които не
принадлежат към категорията на най-слабо
развитите страни и вече включени в клас
от 1 единица, като им позволява да минат в
класа от 0,5 единици.
7. В приложение на разпоредбите в параграф 6 временното прекласиране може да се
разреши от Административния съвет за максимален период от две години или до следващия
Конгрес, ако той се проведе преди края на
този период. След изтичането на определения
период съответната страна се включва автоматично в нейния първоначален клас.
8. В отклонение на разпоредбите, предвидени в параграфи 4 и 5, преминаванията
в по-горен клас не подлежат на никакво
ограничение.
Член 151
Заплащане на материали, доставяни от Международното бюро
(Общ правилник чл. 134)
1. Материалите, които Международното
бюро изпраща на страните-членки и на техните избрани оператори срещу заплащане, се
заплащат във възможно най-кратък срок и не
по-късно от шест месеца, смятано от първия
ден на месеца, следващ този на изпращане на
сметката от споменатото по-горе Бюро. След
изтичането на този срок върху дължимите
суми се начислява 5 % годишна лихва в полза
на Съюза, считано от деня на изтичане на
посочения срок.
Член 152
Организация на спомагателните органи, финансирани от потребителите
1. С уговорката за одобрението на Административния съвет Съветът по пощенска
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експлоатация има право да създаде известен
брой спомагателни органи, финансирани от
потребителите, на доброволен принцип, с цел
да организира оперативни, търговски, технически и икономически дейности, произтичащи
от неговите компетенции, съгласно член 18 на
Устава, които не могат да бъдат финансирани
от редовния бюджет.
2. По отношение на създаването на такъв
орган в рамките на Съвета по пощенска
експлоатация този съвет взема решение относно основната структура за правилника на
споменатия по-горе орган, като отчита основните правила и принципи, ръководещи една
междуправителствена организация, каквато
е Всемирният пощенски съюз, и я предлага
на Административния съвет за одобрение.
Препоръчителната рамка включва следните
елементи:
2.1. Мандат.
2.2. С ъстав, включително категориите на
членовете на органа.
2.3. П равила за вземане на решения, включително по отношение на вътрешната
структура и взаимоотношенията на
този орган с останалите органи на
Всемирния пощенски съюз.
2.4. П ринципи за гласуване и за представителство.
2.5. Ф инансиране (вписване, разходи за
използване и др.).
2.6. С ъстав на секретариата и на структурата за управление.
3. Всеки спомагателен орган, финансиран
от потребителите, организира своите дейности
по автономен начин, в рамките на основната
структура, приета от Съвета по пощенска
експлоатация и одобрена от А дминистративния съвет, и изготвя годишен доклад за
своята дейност, който се предлага на Съвета
по пощенска експлоатация за одобрение.
4. Административният съвет установява
правилата, свързани с разходите за поддръжка,
които спомагателните органи, финансирани от
потребителите, трябва да заплащат към редовния бюджет, и ги публикува във Финансовия
правилник на Всемирния пощенски съюз.
5. Генералният директор на Международното бюро ръководи секретариата на спомагателните органи, финансирани от потребителите,
в съответствие със Статутите и Правилниците, одобрени от Административния съвет
и прилагани по отношение на персонала,
нает за тези органи. Секретариатът на тези
спомагателни органи е неразделна част от
Международното бюро.
6. Информацията, свързана със спомагателните органи, финансирани от потребителите,
установени в съответствие с настоящия член,
се довеждат до знанието на Конгреса, след
като тези органи са създадени.
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АРБИТРАЖИ
Член 153
Ред за арбитраж
(Устав чл. 32)
1. В случай на спор между страни-членки,
който трябва да бъде уреден чрез помирителен
съд, всяка страна-членка писмено информира
другата страна, участваща в спора, за предмета
на спора и я прави съпричастна към желанието си да започне процедура за арбитраж,
чрез уведомяване за тази цел.
2. Ако спорът касае въпроси от оперативно
или техническо естество, всяка една от страните-членки може да поиска от нейния избран
оператор да се намеси съобразно процедурата,
описана по-долу, и да делегира това право на
нейния оператор. Засегнатата страна-членка
се информира за развитието и за резултатите
от процедурата. Засегнатите страни-членки
или избрани оператори се наричат по-нататък
„страни по арбитража“.
3. Страните по арбитража избират да определят един или три арбитъра.
4. Ако страните по арбитража изберат да
определят три арбитъра, всяка страна определя
една страна-членка или един избран оператор,
които не са пряко заангажирани в спора, да
действа в качеството на арбитър съобразно
разпоредбите, предвидени в параграф 2. Когато
няколко страни-членки и/или няколко избрани
оператора действат съвместно, за целите на
настоящите разпоредби те се броят за един.
5. Когато страните се договорят да определят три арбитъра, третият арбитър се
определя по общо съгласие между страните
и не трябва задължително да произхожда от
страна-членка или от избран оператор.
6. Ако се касае за спор, засягащ някое от
Споразуменията, арбитрите не могат да бъдат посочвани извън страните-членки, които
участват в това Споразумение.
7. Страните по арбитража могат да се разберат да определят единствен арбитър, който
не трябва задължително да произхожда от
страна-членка или от избран оператор.
8. Ако една от страните по арбитража или
и двете не определи арбитър в срок от три месеца от датата на уведомяването за започване
на процедурата по арбитража, Международното бюро, ако към него е отправено искане
за това, предизвиква определянето на друг
арбитър от неизправната страна-членка или
назначава такъв служебно. Международното
бюро не се намесва в разискванията, освен
ако двете страни взаимно не са отправили
молба за това.
9. Страните по арбитража могат да се
договорят по общо съгласие да уредят спора
във всеки момент, преди да бъде произнесено
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решение от арбитъра или арбитрите. Международното бюро се уведомява писмено за всяко
оттегляне в срок от 10 дни след решението
на страните да уредят спора. Ако страните
се договорят да се оттеглят от процедурата
за арбитраж, арбитърът или арбитрите губят
правото да се произнесат по въпроса.
10. Арбитърът или арбитрите са длъжни да
се произнесат по спора на базата на фактите
и елементите, с които разполагат. Всяка информация, която е свързана със спора, трябва
да бъде съобщена на двете страни, както и
на арбитъра или арбитрите.
11. Решението на арбитъра или арбитрите
се взема с мнозинство на гласовете и за него
се уведомяват Международното бюро и страните по спора в срок от 6 месеца от датата на
уведомлението за започване на процедурата
за арбитраж.
12. Процедурата за арбитраж е поверителна и само едно кратко описание на спора
и на решението се съобщават писмено на
Международното бюро в срок от 10 дни след
уведомлението на страните за решението.
13. Решението на арбитъра или на арбитрите
е окончателно, задължително е за страните
и не се обжалва.
14. Страните по спора прилагат незабавно
решението на арбитъра или на арбитрите. Когато една страна-членка делегира на нейния
избран оператор правото да се ангажира в
процедурата по арбитража и да се съобрази с
нея, на нея принадлежи правото да следи за
прилагането от избрания оператор на решението на арбитъра или на арбитрите.
Г Л А В А

V І

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИЦИТЕ ВЪВ ВСЕМИРНИЯ
ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ
Член 154
Работни езици на Международното бюро
1. Работните езици на Международното
бюро са френският и английският.
Член 155
Езици, използвани за документацията, разискванията и служебната кореспонденция
1. За документацията на Съюза се използват
френски, английски, арабски и испански език.
Използват се също така немски, китайски,
португалски и руски език, при условие че
производството на документацията, изготвена
на тези езици, се ограничава до най-важната
основна документация. Други езици също се
използват, при условие че страните-членки,
които са направили искане за тях, поемат
всички разходи.
2. Страната или страните-членки, които
са поискали език, различен от официалния,
образуват езикова група.
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3. Документацията се публикува от Международното бюро на официалния език, както
и на езиците на образуваните езикови групи,
или пряко, или чрез посредничеството на
регионалните бюра на тези групи, съгласно
начините, договорени с Меж ду народното
бюро. Публикуването на различните езици
се извършва съобразно същия модел.
4. Документацията, публикувана пряко от
Международното бюро, се доставя, доколкото
е възможно, едновременно на всички поискани езици.
5. Кореспонденцията между страните-членки или техните избрани оператори и Международното бюро, както и между Международното
бюро и трети лица, може да се разменя на
всички езици, за които Международното бюро
разполага с преводаческа служба.
6. Разходите по превода на какъвто и да
е език, включително и тези, произтичащи от
разпоредбите на параграф 5, са за сметка на
езиковата група, която е поискала този език.
Страните-членки, които използват официалния език, внасят за превода на неофициални
документи парична вноска, чиято сума за
единица членски внос е равна на тази, която
се заплаща от страните-членки, които използват друг работен език на Международното
бюро. Всички останали разходи, свързани с
доставянето на документите, са за сметка на
Съюза. Таванът на разходите, понасяни от
Съюза за произвеждането на документи на
немски, китайски, португалски и руски език,
се определя с резолюция на Конгреса.
7. Разходите, понасяни от една езикова
група, се разпределят между членовете на
тази група пропорционално на техния членски внос в разходите на Съюза. Тези разходи
могат да бъдат разпределяни между членовете
на езиковата група и на друг принцип на разпределение, при условие че заинтересованите
страни-членки се споразумеят по този въпрос
и уведомят Международното бюро за своето
решение чрез посредничеството на говорителя
на групата.
8. Международното бюро дава ход на всяка
промяна в избора на език, поискан от страна-членка, в срок не по-дълъг от две години.
9. За разискванията по време на заседанията
на органите на Съюза се допускат френският,
английският, испанският и руският език и
арабски посредством преводаческа система,
със или без електронно оборудване, чийто
избор се предоставя на преценката на организаторите на заседанието, след консултация
с Генералния директор на Международното
бюро и със заинтересованите страни-членки.
10. Дру г и езиц и с ъщо се доп ускат за
разискванията и заседанията, упоменати в
параграф 9.
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11. Делегациите, които използват други
езици, осигуряват симултантен превод на един
от езиците, посочени в параграф 9, или чрез
посочената в същия параграф система, когато
в нея могат да се внесат необходимите технически промени, или чрез отделни преводачи.
12. Разходите за преводачески услуги се
разпределят между страните-членки, използващи същия език, пропорционално на техния
членски внос в разходите на Съюза. Все пак,
разходите по инсталирането и поддържането
на техническото оборудване са за сметка на
Съюза.
13. Страните-членки и/или техните избрани оператори могат да се договорят относно
използвания език за служебна кореспонденция
в техните взаимни отношения. При липса на
такава договореност се използва френският
език.
Г Л А В А

V І І

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 156
Условия за одобряване на предложения, свързани с Общия правилник
1. За да станат изпълними, предложенията,
които са направени пред Конгреса и се отнасят
до настоящия Общ правилник, трябва да са
одобрени с мнозинство от страните-членки,
присъстващи на Конгреса и имащи право
на глас. В момента на гласуването трябва да
присъстват най-малко две трети от странитечленки на Съюза, които имат право на глас.
Член 157
Предложения, свързани със Спогодбите с
Организацията на обединените нации
(Устав чл. 9)
1. Условията за одобряване, цитирани в
член 156, се прилагат също и към предложенията, целящи да нанесат промени в сключените
Споразумения между Всемирния пощенски
съюз и Организацията на обединените нации,
доколкото тези Споразумения не предвиждат
условията за промени на съдържащите се в
тях разпоредби.
Член 158
Изменяне, привеждане в изпълнение и срок
на действие на Общия правилник
1. Измененията, приети от Конгреса, са
обект на допълнителен протокол и с изключение при обратно решение на този Конгрес
влизат в сила едновременно с Актовете, подновени по време на същия Конгрес.
2. Настоящият Общ правилник се привежда
в изпълнение от 1-ви януари 2014 г. и остава
в сила за неопределен период от време.
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В уверение на което, пълномощните представители на Правителствата на странитечленки подписаха настоящия Общ правилник
в един екземпляр, който се съхранява при
Генералния директор на Международното
бюро. Копие от него ще бъде изпратено на
всяка страна от Международното бюро на
Всемирния пощенски съюз.
Изготвен в Доха,
11 октомври 2012 г.
9213

ВСЕМИРНА ПОЩЕНСКА
КОНВЕНЦИЯ

(Ратифицирана със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. – ДВ, бр. 59
от 2014 г. В сила за Република България от
1 януари 2014 г.)
Долуподписаните пълномощни представители на Правителствата на страните-членки
на Всемирния пощенски съюз, на основание
член 22, параграф 3 от Устава на Всемирния
пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г.
във Виена, по общо съгласие и при условията
на член 25, параграф 4 от Устава изготвиха
правилата в настоящата Конвенция, приложими към международната пощенска услуга.
Ч А С Т

І

ОБЩИ ПРАВИЛА, ПРИЛАГАНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА
Г л а в а

е д и н с т в е н а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определения
1. За целите на Всемирната пощенска
конвенция, изредените по-долу термини се
определят, както следва:
1.1. колет: пратка, пренасяна при спазване на условията на Конвенцията и на
Правилника за пощенските колети;
1.2. з атворена експедиция: чувал или множество от чували или от други съдове,
снабдени с етикети, запечатани със
или без пломба, съдържащи пощенски
пратки;
1.3. погрешно упътени експедиции: съдове,
получени в разменен център, различен
от този, който е посочен върху етикета
(на чувала);
1.4. л ични данни: информация, необходима,
за да се идентифицира ползвател на
пощенска услуга;
1.5. п огрешно упътени пратк и: пратк и,
получени в разменен център, но предназначени за разменен център в друга
страна-членка;
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  1.6. п
 ощенска пратка: общ термин, който се
отнася до всяко изпращане, извършено
чрез пощата (изпращане на писмовни
пратки, пощенски колети, пощенски
записи и др.);
  1.7. т ранзитни разходи: възнаграждение за
услугите, предоставяни от транспортна организация в междинната страна
(избран оператор, друга служба или
комбинацията от двете), което касае
териториалното, морското и/или въздушното транзитно преминаване на
експедициите;
  1.8. к райни разходи: възнаграждение, което избраният оператор на страната
на местопроизхождението дължи на
избрания оператор на страната на
местоназначението за компенсиране
на разходите, свързани с обработката
на писмовните пратки, получени в
страната на местоназначението;
  1.9.  избран оператор: всяка правителствена
или неправителствена организация,
официално избрана от страната-членка да осигурява експлоатацията на
пощенските услуги и да изпълнява
на своята територия задълженията,
произтичащи от Актовете на Съюза;
1.10. м алък пакет: пратка, пренасяна съгласно условията на Конвенцията и
на Правилника за писмовните пратки;
1.11. в ходяща териториална цена: възнаграждение, което избраният оператор
на страната на местоназначението
дължи на избрания оператор на страната на местопроизхож дението за
компенсиране на разходите, свързани
с обработката на пощенски колет в
страната на местоназначението;
1.12. т ранзитна териториална цена: възнаграждение, дължимо за услуги, извършвани от превозвач в междинната
страна (избран оператор, друга служба
или комбинация от двете), касаещи
земното и/или въздушното транзитно
преминаване на колети през нейната
територия;
1.13. ц ена за морски транспорт: възнаграждение за услугите, предоставяни от
транспортна организация (избран оператор, друга служба или комбинацията
от двете), участваща в пренасянето по
морски път на всеки пощенски колет;
1.14. у ниверсална пощенска услуга: услуга с определено качество, която се
предоставя непрекъснато на всички
потребители на основни пощенски
услуги във всяка точка от територията
на страната и на достъпни цени;
1.15. т ранзит на открито: транзитно преминаване през междинна страна на
пратки, чийто брой или тегло не оп-
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равдават изработването на затворена
експедиция за страната на местоназначението.
Член 2
Избиране на организацията или на организациите, отговорни за изпълнението на задълженията, произтичащи от присъединяването
към Конвенцията.
1. В срок от шест месеца след закриването на Конгреса страните-членки уведомяват
официално Международното бюро за наименованието и адреса на правителствения орган,
отговорен за ръководенето на пощенските
дейности. Освен това в срок от шест месеца
след закриване на Конгреса страните-членки
съобщават на Международното бюро наименованието и адреса на оператора или операторите, избрани официално да осигуряват
върху тяхната територия предоставянето на
пощенските услуги и да изпълняват задълженията, произтичащи от Актовете на Съюза.
Между два Конгреса всяка промяна, отнасяща
се до правителствените органи и официално
избраните оператори, трябва да бъде съобщена
в Международното бюро в най-кратки срокове.
Член 3
Универсална пощенска услуга
1. С оглед да се поддържа концепцията за
единност на пощенската територия на Съюза
страните-членки трябва да гарантират, че
всички потребители/клиенти се ползват от
правото на универсална пощенска услуга,
която включва непрекъснато предоставяне
на основни пощенски услуги с определено
качество до всяка точка от тяхната територия
на достъпни цени.
2. За тази цел страните-членки определят,
в рамките на тяхното национално пощенско
законодателство или с други обичайни средства, обхвата на съответните пощенски услуги,
както и условията за качество и за достъпни
цени, като отчитат едновременно нуждите на
населението и техните национални условия.
3. Страните-членки следят за това, предоставяните пощенски услуги и нормативите за
качество да бъдат спазвани от операторите,
натоварени да осигуряват универсалната пощенска услуга.
4. Страните-членки следят за това, универсалната пощенска услуга да бъде жизнеспособна, като по този начин се гарантира
нейната устойчивост.
Член 4
Свобода на транзита
1. Принципът на свободата на транзита е
заложен в член първи на Устава. Той води
до задължението за всяка страна-членка да
гарантира, че нейните избрани оператори
упътват винаги по най-бързите маршрути и
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с най-сигурните средства, които те използват за техните собствени пратки, затворени
експедиции и писмовни пратки на открито,
които им се предават от друг избран оператор.
Този принцип се прилага също и за погрешно
упътените пратки или погрешно упътените
експедиции.
2. Страните-членки, които не участват в
размяната на писма, съдържащи инфекциозни
вещества или радиоактивни материали, имат
право да не допускат тези пратки в транзит
на открито през тяхната територия. Същото
се отнася и до писмовните пратки, различни
от писмата, пощенските карти и пратките за
незрящи и слабовиждащи лица. Това правило
се прилага също и за печатните произведения,
периодичните издания, списанията, малките
пакети и чувалите „М“, чието съдържание не
отговаря на законовите разпоредби, уреждащи условията за тяхното публикуване или
движение в преминаваната страна.
3. Свободата на транзита на пощенските
колети, упътвани по земен и морски път, се
ограничава до територията на страните, които
участват в тази услуга.
4. Свободата на транзита за въздушните колети е гарантирана върху цялата територия на
Съюза. Независимо от това страните-членки,
които не участват в услугата за пощенските
колети, не са длъжни да осигуряват упътването
по земен път на въздушните колети.
5. Ако страна-членка не спазва разпоредбите
за свободата на транзита, останалите страничленки имат право да прекратят пощенската
услуга с тази страна-членка.
Член 5
Принадлежност на пощенските пратки. Оттегляне. Промяна или поправка на адреса.
Препращане. Връщане на подателя на недоставени пратки
1. Всяка пощенска пратка принадлежи
на подателя до момента, в който не бъде
доставена на правоимащия получател, освен
ако пратката не е задържана в резултат на
прилагането на законодателството на страната
на местопроизхождението или на местоназначението, както и в случай на прилагане
на член 18.2.1.1 или на член 18.3, съобразно
законодателството на страната на транзита.
2. Подателят на пощенска пратка може
да я оттегли от услугата или да промени или
поправи адреса. Цените и останалите условия
са посочени в Правилниците.
3. Страните-членки имат грижата техните
избрани оператори да препращат пощенски
пратки в случай на промяна на адреса на
получателя и да връщат на подателя недоставените пратки. Цените и останалите условия
са посочени в Правилниците.
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Член 6
Цени
1. Цените за различните международни
и специални пощенски услуги се определят
от страните-членки или от техните избрани
оператори в зависимост от националното
законодателство и в съответствие с принципите, изложени в Конвенцията и нейните
Правилници. По принцип, те трябва да бъдат
свързани с разходите по предоставянето на
тези услуги.
2. Страната-членка на местопроизхождението или нейни ят избран оператор, в
съответствие с националното законодателство, определя цените за пренасянето на
писмовните пратки и на пощенските колети.
Цените включват доставянето на пратките до
местоживеенето на получателите, доколкото
услугата по доставянето на съответните пощенски пратки е организирана в страната на
местоназначението.
3. Прилаганите цени, включително тези,
посочени в Актовете като ориентировъчни,
трябва да бъдат най-малко равни на тези,
прилагани за вътрешните пратки, които имат
същите характеристики (категория, количество, срок за обработка и др.).
4. Страните-членки или техните избрани
оператори, в зависимост от националното
законодателство, имат право да надвишават
ориентировъчните цени, посочени в Актовете.
5. Над минималната граница на цените,
определена в параграф 3, страните-членки
или техните избрани оператори имат право
да допускат по-ниски цени на основание
на тяхното национално законодателство за
писмовните пратки и пощенските колети,
подавани на територията на страната-членка.
Те имат, по-специално, правото да дават преференциални цени на техните клиенти, които
имат значителен пощенски трафик.
6. Забранено е събирането от клиентите на
пощенски цени от каквото и да е естество,
различни от тези, предвидени в Актовете.
7. С изключение на случаите, предвидени
в Актовете, всеки избран оператор си запазва
цените, които е събрал.
Член 7
Освобождаване от пощенски цени
1. Принцип.
1.1.	Случаите на освобождаване от заплащане на пощенски цени са изрично
предвидени в Конвенцията. Независимо от това, Правилниците могат да
определят разпоредби, предвиждащи
както освобождаването от заплащане
на пощенски цени, така и освобождаването от заплащане на транзитните
разходи, крайни разходи и входящи
териториални цени за писмовните
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п рат к и и за пощенск и те колет и,
изпращани от страните-членки, избраните оператори и Регионалните
съюзи. Освен това писмовните пратки
и пощенските колети, изпращани от
Международното бюро на Всемирния
пощенски съюз до Регионалните съюзи, до страните-членки и до избраните оператори, се смятат за пратки,
свързани с пощенската служба, и са
освободени от всякакви пощенски
цени. Въпреки това страната-членка
на местоподаването или нейни ят
избран оператор има право да събира допълнителни цени за въздушно
пренасяне на тези пратки.
2. Военнопленници и интернирани граждански лица.
2.1. Освобождават се от всякакви пощенски цени, с изключение на допълнителните цени за въздушно пренасяне,
п исмовн и т е п рат к и, пощенск и т е
колети и пратките на услугите по
пощенските плащания, адресирани до
военнопленници или изпращани от
тях пряко или с посредничеството на
службите, упоменати в Правилниците
на Конвенцията и в Споразумението
за услугите по пощенските плащания.
Лица, принадлежащи на воюваща
страна, задържани и интернирани в
неутрална страна, се приравняват на
военнопленници в точния смисъл на
думата по отношение на прилагането
на предходните разпоредби.
2.2. Разпоредбите, предвидени в 2.1, се
прилагат и за писмовните пратки,
пощенските колети и пратките от
услугите по пощенските плащания,
произхождащи от други страни и
адресирани до интернирани граждански лица, упоменати в Женевската
конвенция от 12 август 1949 г. за защита на граждански лица по време
на война или изпращани от тях било
пряко, било с посредничеството на
службите, посочени в Правилниците
на Конвенцията и на Споразумението
за услугите по пощенските плащания.
2.3. Службите, посочени в Правилниците
на Конвенцията и на Споразумението
за услугите по пощенските плащания,
също се ползват от безплатно изпращане на писмовните пратки, пощенските колети и пратките от услугите
по пощенските плащания, касаещи
лицата, упоменати в параграф 2.1 и
параграф 2.2, независимо дали ги
изпращат, или получават направо
или в качеството на посредник.
2.4. Освободените от пощенски цени колети са с тегло до 5 кг. Границата за
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тегло се вдига до 10 кг за пратките
с неделимо съдържание, както и за
тези, предназначени за лагер или за
неговите доверени лица, за да бъдат
доставени на пленниците.
2.5. В рамките на уреждането на сметките меж ду избраните оператори
за служебните колети, както и за
колетите на военнопленниците и на
интернираните граждански лица не се
събират никакви цени, с изключение
на цените за пренасяне по въздушен
път, прилагани за въздушните колети.
3. Пратки за незрящи и слабовиждащи лица.
3.1. Всяка пратка за незрящи и слабовиждащи лица, изпратена до или от
организация за незрящи и слабовиждащи лица или изпратена до или от
незрящо или слабовиждащо лице,
е освободена от всички пощенски
цени, с изключение на допълнителните цени за въздушно пренасяне,
до степента, в която тези пратки са
допустими като такива във вътрешната услуга на изпращащия избран
оператор.
3.2. В този член:
3.2.1. незрящо или слабовиждащо лице е
лице, което е регистрирано като незрящо или слабовиждащо в неговата
или нейната страна или което отговаря на определението на Световната
здравна организация за незрящо или
слабовиждащо лице;
3.2.2. организация за незрящи и слабовиждащи лица означава институция
или асоциация, която обслужва или
официално представлява незрящи и
слабовиждащи лица;
3.2.3. пратките за незрящи и слабовиждащи лица съдържат кореспонденция,
литература под каквато и да е форма, включително като аудиозапис,
както и оборудване или материали
от всякакъв вид, изработени или
приспособени да подпомагат незрящите и слабовиж дащите лица да
преодоляват проблемите със слепотата или с ограниченото си зрение,
както е предвидено в Правилника за
писмовните пратки.
Член 8
Пощенски марки
1. Наименованието „пощенска марка“ е
защитено по смисъла на настоящата Конвенция и е запазено изключително за марките,
които отговарят на условията на този член и
на Правилниците.
2. Пощенската марка:
2.1. се издава и пуска в употреба изключително под отговорността на
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страната-членка или на територията
съгласно Актовете на Съюза;
2.2. е атрибут на суверенитета и представлява доказателство за заплащане на
цената, съответстваща на номиналната є стойност, когато е поставена
върху пощенска пратка в съответствие
с Актовете на Съюза;
2.3. трябва да бъде в употреба в странатачленка или на територията-издател за
използване за целите на заплащането
или за филателни цели съобразно
нейното национално законодателство;
2.4. т рябва да е дос т ъп на за вси ч к и
жители на страната-членка или на
територията-издател.
3. Пощенската марка съдържа:
3.1. наименованието на страната-членка
или територията на издаване, изписано с латински букви1;
3.2. номиналната стойност, изразявана:
3.2.1. по принцип в официалната валута
на страната или територията-издател
или представена под формата на буква
или символ;
3.2.2. чрез дру ги специфични знаци за
идентифициране.
4. Държавните емблеми, официа лните
конт ролни знаци, както и емблемите на
междуправителствените организации, които
фигурират върху пощенските марки, са защитени, по смисъла на Парижката конвенция
за защита на индустриалната собственост.
5. Сюжетите и мотивите на пощенските
марки трябва:
5.1.   д а съответстват на духа на въведението
на Устава на Съюза и на решенията,
взети от органите на Съюза;
5.2.  да бъдат в тясна връзка с културната
идентичност на страната-членка или
територи ята или да допринасят за
развитието на културата, или за опазването на мира;
5.3. в случаите, когато се отнасят до възпоменание на личности или на събития,
чужди за страната-членка или територията, да имат тясна връзка с тази
страна или територия;
5.4. д а нямат политически характер и да не
бъдат оскърбителни за някоя личност
или страна;
5.5.   д а имат голямо значение за странатачленка или за територията.
6. Пощенск ите отпечат ъци за платена
цена, отпечатъците от таксувачни машини
и отпечатъците от печатни преси или други
средства за отпечатване или поставяне на марки, съответстващи на Актовете на Всемирния
Изключение се предвижда само за Великобритания, страната, която е изобретила пощенската
марка.
1
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пощенски съюз, могат да бъдат използвани
само с разрешението на страната-членка или
на територията.
7. Преди да издадат пощенски марки, използвайки нови материали или технологии,
страните-членки трябва да предоставят на
Международното бюро необходимата информация по отношение на тяхната съвместимост с машините за обработване на пощата.
Международното бюро трябва своевременно
да уведоми за това другите страни-членки и
техните избрани оператори.
Член 9
Пощенска сигурност
1. Страните-членки и техните избрани
оператори трябва да спазват изискванията
за сиг у рност, посочени в стандартите за
сигурност на Всемирния пощенски съюз, и
трябва да приемат и да приложат стратегия
за действие в областта на сигурността на
всички нива на пощенската експлоатация с
цел да се запази и да се повиши доверието на
обществото в пощенските услуги и в интерес
на всички засегнати служители. Подобна
стратегия трябва да включва, по-специално,
принципа за съответствие с изискванията за
предоставяне на предварителни електронни
данни за пощенските пратки, определени
в разпоредбите за прилагане (включително
вида на и критериите за пощенските пратки),
приети от Съвета за пощенска експлоатация
и Административния съвет, съгласно техническите стандарти за съобщения на Всемирния
пощенски съюз. Стратегията трябва да включва
също размяната на информация относно поддържането на безопасността и на сигурността
на пренасянето и транзитното преминаване
на експедициите между страните-членки и
техните избрани оператори.
2. Всякакви мерки за сигурност, прилагани
по веригата за международен транспорт на
пощенски пратки, трябва да бъдат съизмерими
с рисковете или заплахите, които те се стремят
да преодолеят, и трябва да бъдат прилагани,
без да се възпрепятстват световните потоци
поща или търговия, като се вземат предвид
особеностите на пощенската мрежа. Мерките
за сигурност, които имат потенциално глобално въздействие върху пощенските операции,
трябва да се прилагат по международно координиран и балансиран начин с участието
на съответните заинтересовани лица.
Член 10
Устойчиво развитие
1. Страните-членки и/или техните избрани
оператори трябва да приемат и да приложат
динамична стратегия за устойчиво развитие,
обхващаща социални, икономически и свързани с околната среда дейности на всички нива
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на пощенската експлоатация и да насърчават
запознаването с въпросите за устойчивото
развитие в рамките на пощенските услуги.
Член 11
Нарушения
1. Пощенски пратки.
1.1. Страните-членки се ангажират да
вземат всички мерки, необходими
за предотвратяване на действията,
описани по-долу, и за преследване
и наказване на извършителите им:
1.1.1. влагане в пощенските пратки на наркотици, на психотропни вещества или
на избухливи, запалими или по друг
начин опасни материали, които не са
изрично разрешени от Конвенцията;
1.1.2. влагане в пощенск ите пратк и на
предмети с педофилски или порнографски характер, показващи деца.
2. Заплащане на пощенски цени и в частност – средства за заплащане.
2.1. Страните-членки се ангажират да
вземат всички мерки, необходими
за предотвратяване, прекратяване и
наказване на нарушенията, свързани
със средствата за заплащане, които са
предвидени в настоящата Конвенция,
като:
2.1.1. пощенските марки в употреба или
извадени от употреба;
2.1.2. отпечатъците за платена цена;
2.1.3. отпечатъците от таксувачни машини
или от печатни преси;
2.1.4. международните купони – отговор.
2.2. За целите на настоящата Конвенция
под нарушение, касаещо средствата за
заплащане, се разбира някое от изброените по-долу действия, извършени с
намерението да се осъществи незаконно финансово облагодетелстване
на извършителя или на трети лица.
Наказуеми са следните действия:
2.2.1. фа л ш ифи ц и ра не т о, и м и т и ра не т о
или подправянето на средствата за
заплащане, както и всеки незаконен
или престъпен акт, свързан с тяхното
непозволено производство;
2.2.2. използването, пускането в употреба,
търговията, доставянето или разпространяването, пренасянето, представянето или излагането, включително
и с рекламна цел, на фалшифицирани,
имитирани или подправени средства
за заплащане;
2.2.3. използването или пускането в упот реба за пощенск и цели на вече
употребени средства за заплащане;
2.2.4. опитите, които имат за цел извършването на изброените по-горе нарушения.
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3. Реципрочност.
3.1. Що се отнася до санкциите, не трябва
да се прави никакво разграничаване между действията, предвидени в
параграф 2, без значение дали става
въпрос за национални или международни средства за заплащане; тази
разпоредба не подлежи на никакви
условия на законова или договорена
реципрочност.
Член 12
Обработване на лични данни
1. Личните данни на потребителите могат
да бъдат използвани само за целите, за които
са събрани, в съответствие с националното
законодателство.
2. Личните данни на потребителите трябва
да бъдат разкривани само на трети страни,
които са упълномощени за достъп до лични
данни съгласно приложимото национално
законодателство.
3. Страните-членки и техните избрани
оператори трябва да гарантират поверителността и сигурността на личните данни на
потребителите в съответствие с националното
законодателство.
4. Избраните оператори трябва да информират клиентите си за използването на техните
лични данни и за целите, за които са събрани.
Ч А С Т

І І

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛАГАНИ ЗА ПИСМОВНИТЕ
ПРАТКИ И ЗА ПОЩЕНСКИТЕ КОЛЕТИ
Г л а в а

1

ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ
Член 13
Основни услуги
1. Страните-членки имат грижата техните
избрани оператори да осигуряват приемането,
обработването, пренасянето и доставянето на
писмовни пратки.
2. Писмовните пратки включват:
2.1. п ратките с предимство и без предимство до 2 килограма;
2.2. п исмата, пощенските карти, печатните
произведения и малките пакети до 2
килограма;
2.3. п ратки за незрящи и слабовиждащи
лица до 7 килограма;
2.4. с пециалните чували, съдържащи вестници, периодични издания, списания,
книги и подобни печатни документи,
адресирани до един и същи получател
и с едно и също местоназначение, наричани „чували М“, до 30 килограма.
3. Писмовните пратки се класифицират
според бързината на тяхното обработване или
според тяхното съдържание в съответствие с
Правилника за писмовните пратки.
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4. Граници за тегло, по-високи от тези,
посочени в параграф 2, се прилагат незадължително за някои категории писмовни пратки
съгласно условията, предписани в Правилника
за писмовните пратки.
5. При условието на разпоредбите на параграф 8 страните-членки трябва също така
да имат грижата техните избрани оператори
да осигуряват приемането, обработването,
пренасянето и доставянето на пощенските
колети до 20 килограма или по силата на
разпоредбите на Конвенцията, или в случай
на изходящи колети и след двустранно споразумение, използвайки всяко друго средство,
което е по-изгодно за техните клиенти.
6. Граници за тегло, по-голямо от 20 килограма, се прилагат незадължително за някои
категории пощенски колети в съответствие
с условията, предписани в Правилника за
пощенските колети.
7. Всяка ст рана-членка, чийто избран
оператор не се ангажира с пренасянето на
колети, има право да изпълнява клаузите от
Конвенцията чрез транспортни предприятия.
Същевременно тя може да ограничи тази услуга
за колети, произхождащи или предназначени
за селища, обслужвани от тези предприятия.
8. В отклонение на разпоредбите, предвидени в параграф 5, страните-членки, които
до 1-ви януари 2001 г. не са били страни по
Споразумението за пощенските колети, не са
длъжни да осигуряват услугата за пощенски
колети.
Член 14
Класификация на писмовните пратки в зависимост от техните размери
1. В системите за класификация, посочени
в член 13.3, писмовните пратки могат също
така да бъдат класифицирани в зависимост
от техните размери като малки писмовни
пратки (Р), големи писмовни пратки (G) или
обемни писмовни пратки (Е). Границите за
размери и тегло са определени в Правилника
за писмовните пратки.
Член 15
Допълнителни услуги
1. Страните-членки осигуряват предоставянето на следните допълнителни задължителни услуги:
1.1. услугата „Препоръка“ за въздушните
пратк и и за изход ящите писмовни
пратки с предимство;
1.2. услугата „Препоръка“ за всички входящи препоръчани писмовни пратки.
2. Страните-членки или техните избрани
оператори могат да осигуряват следните незадължителни допълнителни услуги в рамките
на взаимоотношенията между избраните опе-
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ратори, които са се договорили да предоставят
тези услуги:
2.1. услугата „Пратки с обявена стойност“
за писмовните пратки и за колетите;
2.2. услугата „Пратки с наложен платеж“
за писмовните пратки и за колетите;
2.3. услугата „Бързи пратки“ за писмовните
пратки и за колетите;
2.4. у слугата „Доставяне лично“ на писмовните пратки с препоръка или с
обявена стойност;
2.5. услугата за доставка на пратките, освободени от цени и налози, за писмовните
пратки и колетите;
2.6. услугата за чупливи колети и за обременителни колети;
2.7. услугата за групови пратки „Консигнация“ за пратките, групирани от един
подател, предназначени за чужбина;
2.8. услугата за връщане на стоки, която
включва връщането на стока от получателя на първоначалния подател с
разрешението на последния.
3. Трите изброени по-долу допълнителни
услуги имат едновременно задължителни и
незадължителни характеристики:
3.1. у с л у г ат а „Т ърг овск а кор е спон денция – международен отговор“ (IBRS),
която по същество е незадължителна;
но всички страни-членки или техните
избрани оператори са длъжни да осигурят услугата за връщане на пратките
„IBRS“;
3.2. у сл у гата „Меж д у народни к у пони –
отговор“; тези купони могат да бъдат
обменяни във всяка страна-членка, но
тяхната продажба не е задължителна;
3.3. и звестие за доставяне за препоръчаните писмовни пратки, колетите и
пратките с обявена стойност; всички
страни-членки или техните избрани
оператори приемат известията за доставяне за входящите пратки; все пак,
предоставянето на услугата „Известие
за доставяне“ не е задължителна за
изходящите пратки.
4. Тези услуги и свързаните с тях цени са
описани подробно в Правилниците.
5. В случай че елементите на услугите,
изброени по-долу, са обект на специални цени
във вътрешния режим, избраните оператори
имат право да прилагат същите цени и за
международните пратки съгласно условията,
посочени в Правилниците:
5.1. д оставката на малки пакети с тегло
над 500 грама;
5.2. п одаване на писмовни пратки в последната минута;
5.3. п одаване на пратки извън нормалното
работното време на гишетата;
5.4. в земането на пощенската пратка от
адреса на подателя;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

5.5. о
 ттегляне на писмовна пратка извън
рамките на нормалното работно време
на гишетата;
5.6. поща до поискване;
5.7. с ъхранение на писмовни пратки с тегло
над 500 грама и на пощенски колети;
5.8. п редаване на колети в отговор на известие за получаване;
5.9. п окритие срещу рискове от форсмажорни обстоятелства.
Член 16
EMS и интегрирана логистика
1. Страните-членки или техните избрани
оператори могат да се споразумеят помежду
си да участват в следните услуги, които са
описани в Правилниците:
1.1. E MS, която е експресна пощенска
услуга, предназначена за документи и
стоки, и представлява, доколкото е възможно, най-бързата пощенска услуга,
използваща физически средства. Тази
услуга може да бъде предоставяна на
базата на Стандартното многостранно
споразумение за EMS или чрез двустранни споразумения;
1.2. у слу гата „Интегрирана логистика“,
която напълно отговаря на нуждите
на клиентите в областта на логистиката и включва етапите преди и след
физическото пренасяне на стоките и
на документите.
Член 17
Електронни пощенски услуги
1. Страните-членки или избраните оператори могат да се договорят да участват в
следните електронни пощенски услуги, които
са описани в Правилниците:
1.1. п ощенска електронна поща, която е
електронна пощенска услуга, включваща пренасянето на електронни съобщения и информация от избраните
оператори;
1.2. п репоръчана пощенска елект ронна
поща, която е защитена електронна
пощенска услуга, предоставяща доказателство за изпращането и доставянето
на електронно съобщение и защитен
канал за комуникация към удостоверени потребители;
1.3. п ощенски печат за електронно удостоверяване, който предоставя очевидно
доказателство за извършването на електронно събитие, в определена форма,
в определено време и в което са взели
участие една или повече страни;
1.4. е лектронна пощенска кутия, която дава
възможност изпращането на електронни съобщения от удостоверен изпращач и доставянето и съхранението на
електронни съобщения и информация
за удостоверен получател.
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Член 18
Недопустими пратки. Забрани
1. Общи разпоредби.
1.1. Не се приемат пратки, които не отговарят на условията, изисквани от Конвенцията и Правилниците. Пратките,
изпращани чрез измама или без да са
платени всички дължими суми, също
не се приемат.
1.2. И зключенията от забраните, изложени
в настоящия член, са описани в Правилниците.
1.3. В сички страни-членки или техните
избрани оператори имат възможност
да разширят забраните, изложени в
настоящия член, които могат да бъдат
приложени незабавно, след като бъдат
включени в съответния сборник.
2. Забрани, касаещи всички категории
пратки:
2.1. В лагането на изброените по-долу предмети е забранено във всички категории
пратки:
2.1.1. н аркотични и психотропни вещества,
както са дефинирани от Международния съвет за контрол над наркотиците
или другите непозволени наркотици,
които са забранени в страната на
местоназначението;
2.1.2. непристойни и неморални предмети;
2.1.3. подправени и пиратски предмети;
2.1.4. д руги предмети, чийто внос или разпространение са забранени в страната
на местоназначението;
2.1.5. п редмети, които поради тяхното естество или опаковка могат да представляват опасност за служителите
или за обществото, да замърсят или
повредят другите пратки, пощенското
оборудване или имуществото, принадлежащо на трети лица;
2.1.6. д окументи, които имат характер на
актуална и лична кореспонденция,
разменяни между лица, различни от
подателя и получателя, или от лицата,
живеещи с тях.
3. Взривни, запалителни или радиоактивни
материали и опасни стоки:
3.1. В лагането на взривни, запалителни
или други опасни стоки, както и на
радиоактивни материали, е забранено
във всички категории пратки.
3.2. В лагането на неактивни експлозивни
устройства и военно оборудване, включително неактивни гранати, неактивни
снаряди и други подобни артикули,
както и реплики на такива устройства
и артикули, е забранено във всички
категории пратки.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

3.3. В
 изключителни случаи се приемат
опасни стоки, за които изрично е посочено в Правилниците, че са допустими.
4. Живи животни.
4.1. Влагането на живи животни е забранено
във всички категории пощенски пратки.
4.2. В изключителни случаи животните,
посочени по-долу, се допускат в писмовните пратки, които са различни
от пратките с обявена стойност:
4.2.1. пчели, пиявици и копринени буби;
4.2.2. п аразити и унищожители на вредни
насекоми, предназначени за контрол
върху тези насекоми и разменяни
между официално признати институции;
4.2.3. м ухи от семейството на дрозофилите,
използвани за биомедицински изследвания и разменяни между официално
признати институции.
4.3. В изключителни случаи животните,
посочени по-долу, се допускат в колети:
4.3.1. ж иви животни, чието пренасяне чрез
пощенската мрежа е разрешено от
пощенското законодателство и/или
националното законодателство на
заинтересованите страни.
5. Влагане на кореспонденция в колетите.
5.1. В лагането на изброените по-долу предмети в пощенските колети е забранено:
5.1.1. к ореспонденция, с изключение на
архивирани материали, разменяни
между лица, различни от подателя
и получателя, или лицата, живеещи
с тях.
6. Монети, банкноти и други ценни предмети.
6.1. З абранява се влагането на монети,
банкноти, парични знаци или каквито и да са ценности на приносителя,
пътнически чекове, платина, злато
или сребро, обработени или не, скъпоценни камъни, бижута и други ценни
предмети:
6.1.1. в п исмовн и п рат к и б е з о бя вена
стойност;
6.1.1.1. в ъп р ек и т ова , а ко в ът р еш но т о
законодателство на страните на
местопроизхождението и на местоназначението го разрешава, тези
предмети могат да бъдат изпращани
в затворена опаковка като препоръчани пратки;
6.1.2. в колети без обявена стойност, освен
в случай, че вътрешното законодателство на страните на местопроизхождението и на местоназначението
го разрешава;
6.1.3. в колети без обявена стойност, разменяни меж ду две страни, които
приемат обявена стойност;
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6.1.3.1. о
 свен това всяка страна-членка или
избран оператор има право да забрани влагането на кюлчета злато в
колети със или без обявена стойност,
произхождащи или предназначени
за нейната територия или предавани
в транзит на открито през нейната
територия; тя може да ограничи
реалната стойност на тези пратки.
7. Печатните произведения и пратките за
незрящи и слабовиждащи лица:
7.1. н е могат да носят никаква обяснителна
бележка, нито да съдържат елемент на
кореспонденция;
7.2. н е могат да съдържат никакви пощенски марки, никакъв знак за заплащане,
унищожен или не, нито някакъв документ, представляващ ценност, освен
в случаите, когато пратката съдържа
вложени в нея карта, плик или лента,
предплатени с цел нейното връщане
на подателя и върху които е отпечатан
адресът на подателя на пратката или
на негов представител в страната на
местопроизхождението или на местоназначението на оригиналната пратка.
8. Обработване на погрешно приети пратки.
8.1. О бработването на погрешно приетите
пратки се определя от Правилниците.
При все това, пратките, които съдържат
предмети, посочени в параграфи 2.1.1,
2.1.2, 3.1 и 3.2, в никакъв случай не се
упътват до местоназначението, нито се
доставят на получателя, нито се връщат
на подателя. В случай че предметите,
посочени в 2.1.1, 3.1 и 3.2, са открити
в транзитна пратка, те се третират съгласно националното законодателство
на транзитно преминаваната страна.
Член 19
Рекламации
1. Всеки избран оператор е длъжен да приема рекламациите, отнасящи се до колетите
или препоръчаните, или с обявена стойност
пратки, подадени в неговата собствена служба
или в тази на всеки друг избран оператор, при
условие че тези рекламации са представени
в срок от шест месеца, смятано от деня след
деня на подаване на пратката. Рекламациите
се изпращат с препоръчана поща с предимство,
EMS или чрез електронни средства. Шестмесечният период се отнася за отношенията
между клиентите, предявяващи рекламацията,
и избраните оператори и не включва времето
за изпращане на рекламациите между избраните оператори.
2. Рекламациите се приемат при условията,
предвидени в Правилниците.
3. Обработката на рекламациите е безплатна. При все това, допълнителни разходи, свързани с искането за изпращане чрез

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

използване на услугата EMS, са по принцип
за сметка на ищеца.
Член 20
Митнически контрол. Вносни сборове и други
налози
1. Избраният оператор на страната на
местопроизхождението и този на страната на
местоназначението следва да бъдат упълномощени да представят пратките за митнически
контрол съгласно законодателството на тези
страни.
2. Пратките, представени за митнически
контрол, могат да се обложат в полза на пощата с такса за представяне пред митницата,
чиято ориентировъчна стойност е определена в Правилниците. Тази такса може да се
вземе само за представяне пред митницата
и за митническо оформяне на пратки, които
са били обложени с митнически сборове или
друг налог от същото естество.
3. Избраните оператори, които са упълномощени да извършват митническо оформяне
от името на своите клиенти, без значение
дали от името на клиента, или от името на
избрания оператор на страната на местоназначението, имат право да събират от клиентите цена, която се основава на реалната
стойност на операцията. Тази цена може да
бъде начислена върху всички пратки, представени пред митницата, съгласно националното
законодателство, включително върху тези,
освободени от вносни сборове. Клиентите
трябва да бъдат предварително информирани
за съответната цена.
4. Избраните оператори имат право да
събират от подателите или от получателите
на пратките, в зависимост от случая, вносни
сборове, както и всички други евентуални
налози.
Член 21
Размяна на затворени експедиции с военни
части
1. Затворени експедиции с писмовни пратки
могат да бъдат разменяни с посредничеството
на териториалните, морските или въздушните
служби на други страни:
1.1. м ежду пощенските станции на всяка
страна-членка и командирите на военните части, поставени на разположение
на Организаци я та на обединени те
нации;
1.2. м ежду командирите на тези военни
части;
1.3. м ежду пощенските станции на всяка страна-членка и командирите на
морските, въздушните и сухопътните
поделения, на бойните кораби или на
военните самолети на същата страна,
намиращи се в чужбина;
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1.4. м
 ежду командирите на морските, въздушните и сухопътните поделения, на
бойните кораби и военните самолети
на същата страна.
2. Писмовните пратки, включени в експедициите, посочени в параграф 1, трябва да
бъдат адресирани до или да произхождат само
от членове на военни части или главното командване и от корабни или самолетни екипажи, получаващи или изпращащи експедиции.
Цените и условията за изпращане, които се
прилагат към тях, се определят от избрания
оператор на страната-членка, предоставила
на разположение военната единица или на
която принадлежат корабите или самолетите,
съгласно нейната регламентация.
3. При липса на специално споразумение
избраният оператор на страната-членка, предоставила на разположение военната част или
на която принадлежат бойните кораби или
военните самолети, дължи на съответните
избрани оператори транзитни цени за експедициите, крайни разходи и цени за въздушен
транспорт.
Член 22
Нормативи и цели в областта на качеството
на услугата
1. Страните-членки или техните избрани
оператори трябва да определят и да публикуват своите нормативи и цели в областта на
доставянето на входящите писмовни пратки
и колети.
2. Тези нормативи и цели, увеличени с времето, обичайно необходимо за освобождаване
от митница, не трябва да са по-неблагоприятни от тези, които се прилагат на същия вид
пратки от вътрешната им служба.
3. Страните-членки или техните избрани
оператори на местопроизхождението трябва
също да определят и да публикуват нормативи
„от край до край“ за пратките с предимство
и за въздушните писмовни пратки, както и
за колетите и за икономичните/по сухоземен
път колети.
4. Страните-членки или техните избрани
оператори оценяват прилагането на нормативите за качество на услугата.
Г л а в а
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ОТГОВОРНОСТ
Член 23
Отговорност на избраните оператори. Обезщетения
1. Общи положения.
1.1. С изключение на случаите, предвидени в член 24, избраните оператори са
отговорни за:
1.1.1. з агубването, ограбването или повредата на препоръчаните пратки, на
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обикновените колети и на пратките
с обявена стойност;
1.1.2. з а връщането на препоръчани пратки,
на пратките с обявена стойност и на
обикновени колети, без да е посочена
причината за недоставянето.
1.2. Избраните оператори не носят отговорност за пратки, различни от цитираните
в параграф 1.1.1 и параграф 1.1.2.
1.3. В ъв всички други случаи, които не са
предвидени в настоящата Конвенция,
избраните оператори не носят отговорност.
1.4. Когато загубването или пълната повреда
на препоръчана пратка, на обикновен
колет или на пратка с обявена стойност са в резултат на форсмажорни
обстоятелства, при които не се изплаща обезщетение, подателят има право
да поиска да му бъдат възстановени
напълно платените от него цени по
подаването на пратката, с изключение
на цената за застраховка.
1.5. С умите на обезщетението, което се
заплаща, не може да бъдат по-високи
от сумите, посочени в Правилника за
писмовните пратки и в Правилника за
пощенските колети.
1.6. В случай на отговорност, при определяне на сумата на обезщетението, което
се изплаща, не се вземат под внимание
непреките загуби, пропуснатите ползи
и морални щети.
1.7. В сички разпоредби, които се отнасят
до отговорността на избраните оператори, са стриктни, задължителни
и изчерпателни. Дори в случаите на
сериозна грешка избраните оператори
не носят никаква отговорност извън
границите, определени в Конвенцията
и в Правилниците.
2. Препоръчани пратки.
2.1. В случай на загубване, пълно ограбване или пълна повреда на препоръчана
пратка подателят има право на обезщетение, определено от Правилника
за писмовните пратки. В случай че
подателят претендира за обезщетение,
което е по-малко от предвиденото в
Правилника за писмовните пратки,
избраните оператори имат право да
изплатят това по-малко обезщетение и
на тази основа да бъдат обезщетени от
другите засегнати избрани оператори,
ако има такива.
2.2. В случай че препоръчаната пратка е
частично ограбена или частично повредена, подателят има право на обезщетение, което по-принцип отговаря
на реалната сума на откраднатото или
на повреденото.
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3. Обикновени колети.
3.1. В случай на загубване, пълно ограбване или пълна повреда на обикновен
колет подателят има право да получи
обезщетение, определено в Правилника
за пощенските колети. В случай че
подателят претендира за обезщетение,
което е по-малко от предвиденото
в Правилника за пощенски колети,
избраните оператори имат право да
изплатят това по-малко обезщетение и
на тази основа да бъдат обезщетени от
другите засегнати избрани оператори,
ако има такива.
3.2. В случай на частично ограбване или
частична повреда на обикновен колет
подателят има право на обезщетение,
което по-принцип отговаря на реалната стойност на откраднатото или на
повреденото.
3.3. И збраните оператори могат да се договорят да прилагат в техните двустранни
взаимоотношени я су мата за колет,
определена в Правилника за пощенски
колети, без оглед на теглото на колета.
4. Пратки с обявена стойност.
4.1. В случай на загубване, пълно ограбване
или пълна повреда на пратка с обявена
стойност подателят има право на обезщетение, което по принцип отговаря на
обявената стойност, изразена в СПТ.
4.2. В случай че пратката с обявена стойност е частично ограбена или частично
повредена, подателят има право на обезщетение, което по принцип отговаря на
реалната стойност на ограбеното или
повреденото. При все това, в никакъв
случай това обезщетение не може да
надвишава стойността на обявената
стойност, изразена в СПТ.
5. В случай че писмовна пратка, препоръчана или с обявена стойност, бъде върната,
без да е посочена причината за недоставянето
є, подателят има право на възстановяване
само на заплатената цена по подаването на
пратката.
6. В случай че пощенски колет бъде върнат,
без да е посочена причината за недоставянето
му, подателят има право на възстановяване
на заплатената цена по подаването на колета
в страната на местопроизхождение и на възникналите разходи при връщането на колета
от страната на местоназначението.
7. В случаите, предвидени в параграфи 2,
3 и 4, обезщетението се изчислява на базата
на текущите цени в СПТ на предметите и
стоките от същия вид, на мястото и в момента, в който пратката е приета за пренасяне.
При липса на текущи цени обезщетението се

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

изчислява на базата на обикновената стойност на предметите или стоките, оценени на
същата основа.
8. Когато се дължи обезщетение за загубване, пълно ограбване или пълна повреда на
препоръчана пратка, на обикновен колет или
на пратка с обявена стойност, подателят или в
зависимост от случая получателят има право
да получи обратно и платените цени и налози
по подаването на пратката, с изключение на
цената за препоръката или за застраховката.
Същото се отнася и за препоръчаните пратки,
за обикновените колети, както и за пратките с
обявена стойност, които получателите отказват
да получат заради лошото им състояние, при
условие че то е по вина на пощенската служба
и ангажира нейната отговорност.
9. Освен разпоредбите, предвидени в параграфи 2, 3 и 4, получателят има право на
обезщетение за ограбена, повредена или изгубена препоръчана пратка, обикновен колет
или за пратка с обявена стойност, в случай
че подателят писмено се откаже от правата
си в полза на получателя. Този отказ не е
необходим в случаите, когато подателят и
получателят са едно и също лице.
10. Избраният оператор на местопроизхождението има право да изплати на подателите
в своята страна обезщетенията, предвидени
от нейното вътрешно законодателство за
препоръчани пратки и за колети без обявена
стойност, при условие че не са по-ниски от
определените в параграф 2.1 и 3.1. Същото
важи и за избрания оператор на местоназначението в случаите, когато се изплаща
обезщетение на получателя. Същевременно
сумите, определени в параграф 2.1 и параграф 3.1, се прилагат:
10.1. в случай на иск срещу отговорния
избран оператор; или
10.2. когато подателят се откаже от правата
си в полза на получателя.
11. Към този член не се прилагат никакви
уговорки по отношение продължаването на
крайния срок за рекламации и изплащането на обезщетение на избраните оператори,
включително периоди и условия, фиксирани в
Правилниците, освен в случай на двустранно
споразумение.
Член 24
Освобождаване от отговорност на странитечленки и на избраните оператори
1. Избраните оператори престават да бъдат отговорни за препоръчаните пратки, за
колетите и за пратките с обявена стойност,
доставянето на които са извършили съгласно условията, предписани в тяхната регламентация за пратки от същия вид. Все пак
отговорността се запазва в следните случаи:
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1.1. к
 огато е установена повреда или ограбване преди или по време на връчването
на пратката;
1.2. когато, ако вътрешната регламентация
разрешава това, получателят или подателят, в случай че пратката е върната
в местоподаването, прави уговорки
при доставянето на ограбена или повредена пратка;
1.3. когато, ако вътрешната регламентация
разрешава това, препоръчаната пратка е доставена в пощенска кутия, но
получателят заяви, че не я е получил;
1.4. когато получателят или в случай на
връщане в мястото на подаването,
подателят на колет или на пратка с
обявена стойност, въпреки редовно
поставения подпис, заяви незабавно
пред избрания оператор, който му е
доставил пратката, че е констатирал
щета; той трябва да докаже, че ограбването или повредата не са станали
след доставянето; терминът „незабавно“ се тълкува съгласно националното
законодателство.
2. Страните-членки и избраните оператори
не носят отговорност:
2.1. п ри форсмажорни обстоятелства съгласно член 15.5.9;
2.2. в случай че не могат да дадат сметка за
пратките вследствие унищожаването на
служебната документация, настъпило
в резултат на форсмажорни обстоятелства, ако тяхната отговорност не е
била доказана по друг начин;
2.3. когато изгубването или повреждането е
причинено от грешка или небрежност
на подателя или произтича от естеството на съдържанието;
2.4. к огато се отнася за пратк и, които
попадат под забраните, предвидени в
член 18;
2.5. в случай на конфискуване, по силата на
законодателството на страната на местоназначението, съгласно уведомление
от страната-членка или от избрания
оператор на тази страна;
2.6. когато се касае за пратка с обявена
стойност, коята е била предмет на невярно обявяване на по-висока стойност
в сравнение с реалната стойност на
съдържанието;
2.7. когато подателят не е направил никак ви рек ламации в срок от шест
месеца, считано от деня след подаване
на пратката;
2.8. когато се касае за колети, предназначени
за военнопленници и за интернирани
граждански лица;
2.9. когато има подозрение, че подателят
е действал с измамнически подбуди с
цел да получи обезщетение.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

3. Страните-членки и избраните оператори
не носят никаква отговорност за митническите декларации, без значение от тяхната
форма и съдържание, и за взетите решения от митническите служби по време на
проверка на пратките, които подлежат на
митнически контрол.
Член 25
Отговорност на подателя
1. Подателят на пратката носи отговорност за телесните повреди, причинени на
пощенските служители, както и за всички
щети, причинени на други пощенски пратки
и на пощенското оборудване, в резултат на
изпращането на неразрешени за пренасяне
предмети или неспазване на условията за
приемане.
2. В случай на щети, причинени на други
пратки, подателят носи същата отговорност
както избраните оператори за всяка повредена пратка.
3. Подател ят носи пълна отговорност,
дори ако станцията на местоподаване приеме
такава пратка.
4. За сметка на това, когато всички условия за приемане са спазени от подателя,
подателят не носи никаква отговорност, в
случай че е имало грешка или небрежност
от страна на избраните оператори или на
превозвача при обработката на пратк ите
след приемането им.
Член 26
Изплащане на обезщетение
1. С уговорката за запазване на правото
за предявяване на иск срещу отговорния
избран оператор задължението за изплащане на обезщетение и за възстановяване на
цените и налозите се пада, в зависимост от
случая, на избрания оператор на местопроизхождението или на избрания оператор на
местоназначението.
2. Подателят има право да се откаже от
правата си на обезщетение в полза на получателя. Подателят или получателят, в случай
на отказ, могат да упълномощят трето лице
да получи обезщетението, ако вътрешното
законодателство позволява това.
Член 27
Възможно възстановяване на обезщетението
от подателя или от получателя
1. Ако, след изплащане на обезщетение,
препоръчана пратка, колет, пратка с обявена
стойност или част от съдържанието на пратката, която преди е била смятана за загубена,
бъде намерена, подателят или получателят, в
зависимост от случая, се уведомява, че пратка
се държи на негово разположение в продължение на три месеца срещу възстановяване
на стойността на изплатеното обезщетение.
Същевременно към него се отправя запитване
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на кого да бъде предадена пратката. В случай
на отказ или на липса на отговор в определен срок същите действия се предприемат
по отношение на получателя или подателя,
в зависимост от случая, давайки му същия
срок за отговор.
2. В случай че подателят и получателят
откажат да приемат доставянето на пратката
или не отговорят в рамките на определения в
параграф 1 срок, пратката става собственост
на избрания оператор или където е уместно,
на избраните оператори, които са понесли
щетите.
3. В случай на по-късно откриване на
пратка с обявена стойност, чието съдържанието е признато, че е с по-малка стойност
от изплатеното обезщетение, подателят или
получателят, в зависимост от случая, е длъжен
да възстанови стойността на това обезщетение
срещу връчване на пратката, независимо от
последствията, произтичащи от злоумишленото обявяване на стойността.
Г л а в а
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от сумата, която би била взета, ако пратките
бяха подадени в страната, в която подателите
пребивават. Избраните оператори на местоназначението имат право да изискват от избран
оператор на местоподаването възнаграждение,
свързано с направените разходи, което не може
да надвишава най-високата сума по следните
две формули: или 80 % от вътрешната цена за
равностойни пратки, или цените, приложими
съгласно членове от 30.5 до 30.9, 30.10 до 30.11
или 31.8, съобразно случая. Ако избраният
оператор на местоподаването не приеме да
заплати исканата сума в определения от избрания оператор на местоназначението срок,
последният може или да върне пратките на
избрания оператор на местоподаването с
право да му бъдат възстановени разходите
по връщането, или да ги третира съгласно
националното си законодателство.
Ч А С Т

I I I

ЗАПЛАЩАНЕ
Г л а в а

1

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА
ПИСМОВНИТЕ ПРАТКИ

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА
ПИСМОВНИТЕ ПРАТКИ

Член 28
Подаване на писмовни пратки в чужбина

Член 29
Крайни разходи. Общи разпоредби

1. Никой избран оператор не е длъжен да
упътва, нито да доставя на получателите писмовни пратки, които податели, живеещи на
територията на страната-членка, подават или
нареждат да се подадат в чужбина с цел да се
възползват от по-изгодните ценови условия,
прилагани там.
2. Предвидените в параграф 1 разпоредби
се прилагат еднакво както за писмовните
пратки, изготвени в страната, в която живее
подателят, и пренесени след това през граница, така и за писмовни пратки, изготвени
в чужбина.
3. Избраният оператор на местоназначението има право да изиска от подателя, а ако той
липсва, от избрания оператор на местоподаването да заплати вътрешните цени. В случай
че нито подателят, нито избраният оператор
на местоподаването не приемат да заплатят
тези цени в определения от избрания оператор
на местоназначението срок, той може или
да върне пратките на избрания оператор на
местоподаването, като за това има право на
възстановяване на разходите по връщането,
или да ги третира съгласно националното му
законодателство.
4. Никой избран оператор не е длъжен да
отправя, нито да доставя на получателите
писмовните пратки, които податели са подали
или са наредили да бъдат подадени в голямо
количество в страна, различна от тази, където живеят, ако сумата на крайните разходи,
които трябва да се вземат, се окаже по-ниска

1. С уговорката на предвидените в Правилниците случаи на освобождаване всеки избран
оператор, който получава от друг избран оператор писмовни пратки, има право да получи
от избрания оператор на местоподаването
възнаграждение за покриване на разходите,
направени по получената международна поща.
2. За прилагането на разпоредбите, касаещи
заплащането на крайните разходи от техните
избрани оператори, страните и териториите се
класифицират съгласно списъците, изготвени
за целта от Конгреса с резолюция С 77/2012 г.,
както следва:
2.1. с трани и територии, участващи в целевата система преди 2010 г.;
2.2. с т ра н и и т ери т ори и, у час т ва щ и в
целевата система от 2010 г. и 2012 г.;
2.3. с трани и територии в целевата система от 2014 г. (нови страни в целевата
система);
2.4. с трани и територии, участващи в преходната система.
3. Разпоредбите на настоящата Конвенция,
които се отнасят до плащането на крайните
разходи, представляват преходни мерки, водещи до приемането на система за разплащане,
която отчита специфичните елементи на всяка
страна в края на преходния период.
4. Достъп до вътрешния режим. Директен
достъп.
4.1. По принцип, всеки избран оператор
на страна, която се е присъединила
към целевата система преди 2010 г.,
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предоставя на разположение на останалите избрани оператори всички цени,
срокове и условия, които предлага
във вътрешния си режим, при същите
условия на националните си клиенти.
Избраният оператор на местоназначението преценява дали избраният
оператор на местопроизхождението е
изпълнил, или не условията и начините
на директния достъп.
4.2. И збраните оператори на страните, които са се присъединили към целевата
система преди 2010 г., правят достъпни
за останалите избрани оператори на
страните, които са се присъединили към
целевата система преди 2010 г., всички
цени, срокове и условия, предлагани в
рамките на тяхната вътрешна услуга,
при условия, идентични на тези, предлагани на националните им клиенти.
4.3. И збраните оператори на страните, които са се присъединили към целевата
система от 2010 г., могат да изберат
да направят достъпни за ограничен
брой избрани оператори условията,
предлагани в рамките на вътрешната
им служба, на реципрочна основа, за
изпитателен срок от две години. След
изтичането на този период те трябва
да изберат между двете възможности:
да прекратят достъпа до условията,
предлагани в рамките на вътрешната им
услуга, или да продължат по този път
и да направят условията, предлагани в
рамките на тяхната вътрешна услуга,
достъпни за всички избрани оператори.
Все пак, ако избраните оператори на
страните, които са се присъединили
към целевата система от 2010 г., поискат да получат от избраните оператори
на страните, които са били в целевата
система преди 2010 г., да прилагат за
тях условията, предлагани в рамките
на вътрешната им услуга, те трябва
да предоставят на всички останали
избрани оператори цените, сроковете и
условията, които предлагат в рамките
на вътрешната им услуга, при условия,
идентични на тези, предлагани на националните им клиенти.
4.4. Избраните оператори от страните в преходната система могат да изберат да не
правят достъпни за останалите избрани
оператори условията, предлагани във
вътрешната им услуга, всички цени,
срокове и условия, които предлагат в
техния вътрешен режим. Тези избрани
оператори могат, все пак, да изберат
да направят достъпни за ограничен
брой избрани оператори условията,
предлагани в рамките на вътрешната
им услуга, на реципрочна основа, за
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изпитателен срок от две години След
изтичането на този период те трябва
да изберат между две възможности: да
прекратят достъпа до условията, предлагани във вътрешната им услуга, или
да продължат по този път и да направят условията, предлагани в рамките
на вътрешната им услуга, достъпни за
всички избрани оператори.
5. Възнаграждението за крайните разходи
ще се базира на качеството на предоставяната услуга в страната на местоназначението.
Съветът по пощенска експлоатация ще бъде
упълномощен да отпуска премии към възнаграждението, посочено в членове 30 и 31, с
цел да подтикне към участие в системата за
контрол и да компенсира избраните оператори, които постигат тяхната цел за качеството.
Съветът по пощенска експлоатация може
също така да определи наказания в случай на
незадоволително качество, но възнаграждението на избраните оператори не може да бъде
по-малко от минималното възнаграждение,
посочено в членове 30 и 31.
6. Всеки избран оператор може да се откаже
напълно или частично от възнаграждението,
предвидено в параграф 1.
7. Чувалите „М“ с тегло под 5 кг се смятат
за тежащи 5 кг за целите на възнаграждението за крайните разходи. Прилаганите крайни
разходи за чувалите „М“ са:
7.1. з а 2014 г., 0,815 СПТ за килограм;
7.2. з а 2015 г., 0,838 СПТ за килограм;
7.3. з а 2016 г., 0,861 СПТ за килограм;
7.4. за 2017 г., 0,885 СПТ за килограм.
8. За препоръчаните пратки се предвижда
допълнително възнаграждение от 0,617 СПТ
за пратка за 2014 г., 0,634 СПТ за пратка за
2015 г., 0,652 за пратка за 2016 г. и 0,670 СПТ
за 2017 г. За пратките с обявена стойност се
предвижда допълнително възнаграждение от
1,234 СПТ за пратка за 2014 г., 1,269 СПТ за
пратка за 2015 г., 1,305 СПТ за пратка за 2016 г.
и 1,342 СПТ за пратка за 2017 г. Съветът за
пощенска експлоатация има право да отпуска
премии към възнаграждението за тези и за
други допълнителни услуги, когато предоставяните услуги съдържат допълнителни характеристики, които трябва да се специфицират
в Правилника за писмовните пратки.
9. За препоръчаните пратки и пратките с
обявена стойност, които нямат идентификатор под формата на баркод или които имат
идентификатор под формата на баркод, но той
не е в съответствие с Технически стандарт
S10 на ВСП, се заплаща допълнително по
0,5 СПТ на пратка, освен ако обратното не е
двустранно договорено.
10. За целите на възнаграждението за крайните разходи писмовните пратки, изпратени
в големи количества от един и същ подател
и получени в една и съща експедиция или в
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отделни експедиции, в съответствие с условията, посочени в Правилника за писмовните
пратки, се считат за „пощенски пратки в големи количества“. Плащането за пощенските
пратки в големи количества се извършва,
както е предвидено в членове 30 и 31.
11. Всеки избран оператор може, при двустранни или многостранни споразумения, да
прилага други системи на възнаграждение за
уреждане на сметките по крайните разходи.
12. Избраните оператори могат, без да е
задължително, да разменят поща без предимство, прилагайки 10 % отстъпка от крайните
разходи, прилагани за пощата с предимство.
13. Разпоредбите, прилагани между избраните оператори от целевата система, се
прилагат към всеки избран оператор от преходната система, който декларира, че желае да
се присъедини към целевата система. Съветът
за пощенска експлоатация може да определи
преходните мерки в Правилника за писмовните пратки. Разпоредбите на целевата система
могат да бъдат прилагани в тяхната цялост
към новите избрани оператори от целевата
система, които са декларирали, че желаят да
бъдат напълно подчинени на горепосочените
разпоредби, без преходни мерки.
Член 30
Крайни разходи. Разпоредби, прилагани за
потоците поща между избраните оператори
на страните в целевата система
1. Заплащането за писмовните пратки,
включително за пощенските пратки в големи
количества, с изключение на чувалите „М“
и пратките IBRS, се определя на базата на
прилагането на цени за пратка и за килограм,
отразяващи разходите за обработка в страната-членка на местоназначението. Цените,
прилагани за пратките с предимство във
вътрешната услуга, които са част от предоставянето на универсалната пощенска услуга,
се използват като база за изчисляването на
крайните разходи.
2. Цените на крайните разходи в целевата
система се изчисляват, като се вземе предвид,
където е приложимо във вътрешната услуга,
класификацията на пратките въз основа на
техните размери, както е предвидено в член 14
на Конвенцията.
3. Избраните оператори в целевата система
разменят пощенски пратки, разделени според
техните размери, в съответствие с условията,
посочени в Правилника за писмовните пратки.
4. Заплащането на пратките „Търговска
кореспонденция – международен отговор“ се
извършва съобразно съответните разпоредби
в Правилника за писмовните пратки.
5. Цените за пратка и за килограм се
изчисляват на базата на 70 % от цените за
малка писмовна пратка с тегло 20 гр (Р) и за
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голяма писмовна пратка с тегло 175 гр (G),
без ДДС или други такси.
6. Съветът за пощенска експлоатация определя условията за изчисляване на цените,
как то и необходими те експ лоатац ионни,
статистически и счетоводни процедури за
размяната на пощенски пратки, разделени
според техните размери.
7. Цените, прилагани за потоците между
страните в целевата система за определена
година, няма да доведат до повишаване от
повече от 13 % в приходите от крайни разходи
за писмовна пратка с тегло 81,8 гр, в сравнение
с предишната година.
8. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система преди
2010 г., не могат да надвишават:
8.1. з а 2 014 г.: 0,294 СП Т за п рат к а и
2,294 СПТ за килограм;
8.2. з а 2015 г.: 0,303 СП Т за п рат к а и
2,363 СПТ за килограм;
8.3. з а 2016 г.: 0,312 СП Т за п рат к а и
2,434 СПТ за килограм;
8.4. з а 2 017 г.: 0,321 СП Т за п рат к а и
2,507 СПТ за килограм.
9. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система преди
2010 г., не могат да бъдат по-ниски от:
9.1. з а 2 014 г.: 0,2 03 СП Т за п рат к а и
1,591 СПТ за килограм;
9.2. з а 2015 г.: 0,209 СП Т за п рат к а и
1,636 СПТ за килограм;
9.3. з а 2 016 г.: 0,215 СП Т за п рат к а и
1,682 СПТ за килограм;
9.4. з а 2 017 г.: 0,221 СП Т за п рат к а и
1,729 СПТ за килограм.
10. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система от 2010 г. и
2012 г., както и между тези страни и страните
в целевата система преди 2010 г., не могат да
бъдат по-високи от:
10.1. з а 2014 г.: 0,209 СПТ за пратка и
1,641 СПТ за килограм;
10.2. з а 2015 г.: 0,222 СПТ за пратка и
1,739 СПТ за килограм;
10.3. з а 2016 г.: 0,235 СПТ за пратка и
1,843 СПТ за килограм;
10.4. з а 2017 г.: 0,249 СПТ за пратка и
1,954 СПТ за килограм.
11. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система от 2010 г.
и 2012 г., както и между тези страни и страните в целевата система преди 2010 г., не
могат да бъдат по-ниски от цените, посочени
в параграфи от 9.1 до 9.4 по-горе.
12. Цените, прилагани за потоците поща
към, от и между новите страни от целевата
система, с изключение на пощенските пратки в големи количества, са тези, посочени в
параграфи от 9.1 до 9.4.
13. За потоци поща под 75 тона годишно
между страни, които са се присъединили към
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целевата система през 2010 г. или след това,
както и между тези страни и страните, които
са в целевата система преди 2010 г., двете
съставящи за килограм и за пратка се преобразуват в една обобщена цена за килограм на базата на осреднен световен брой от
12,23 пратки за килограм.
14. Разплащането за пощенски пратки в
големи количества, изпратени до страни,
които са в целевата система преди 2010 г., се
урежда на базата на прилагането на цените
за пратка и за килограм, предвидени в параграфи от 5 до 9.
15. Разплащането за пощенски пратки в
големи количества, изпратени до страни, които
са в целевата система от 2010 г. и 2012 г., се
урежда на базата на прилагането на цените
за пратка и за килограм, предвидени в параграфи 5, 10 и 11.
16. Никакви уговорки, с изключение при
двустранно споразумение, не се прилагат към
този член.
Член 31
Крайни разходи. Разпоредби, прилагани за
потоците поща към, от и между избраните
оператори на страните от преходната система
1. За избраните оператори от страните в
преходната система за крайни такси, които
се подготвят за приемане в целевата система, заплащането за писмовните пратки,
включително за пощенските пратки в големи
количества, но с изключение на чувалите
„М“ и на пратките „Търговска кореспонденция – международен отговор“, се урежда на
базата на цена за пратка и цена за килограм.
2. Заплащането на пратките „Търговска
кореспонденция – международен отговор“ се
извършва съобразно съответните разпоредби
в Правилника за писмовните пратки.
3. Цените, прилагани за потоците поща към,
от и между страните в преходната система, са:
3.1. з а 2 014 г.: 0,2 03 СП Т за п рат к а и
1,591 СПТ за килограм;
3.2. з а 2015 г.: 0,209 СП Т за п рат к а и
1,636 СПТ за килограм;
3.3. з а 2016 г.: 0,215 СП Т за п рат к а и
1,682 СПТ за килограм;
3.4. з а 2 017 г.: 0,221 СП Т за п рат к а и
1,729 СПТ за килограм.
4. За потоците, по-малки от 75 тона годишно, двете съставящи за килограм и за
пратка се преобразуват в една обобщена цена
за килограм на базата на средно в световен
мащаб от 12,23 броя пратки на килограм, с
изключение на 2014 г., за която ще се прилага
общата цена за килограм от 2013 г. Прилагат
се следните цени:
4.1. з а 2014 г.: 4,162 СПТ за килограм;
4.2. з а 2015 г.: 4,192 СПТ за килограм;
4.3. з а 2016 г.: 4,311 СПТ за килограм;
4.4. з а 2017 г.: 4,432 СПТ за килограм.
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5. За потоците, по-големи от 75 тона годишно, посочените по-горе цени за килограм
се прилагат, ако нито избраният оператор на
местоподаването, нито избраният оператор на
местоназначението не поискат, в рамките на
ревизионния механизъм, ревизия на цените на
базата на реалния брой пратки на килограм
вместо на базата на осреднения световен брой.
Проверката за целите на прилагането на ревизионния механизъм се прилага съобразно
условията, специфицирани в Правилника за
писмовните пратки.
6. Ревизиране на намаляването на обема
на потока, цитиран в параграф 4, не може
да бъде предизвикано от страна в целевата
система срещу страна в преходната система,
освен ако последната не поиска насрещна
проверка.
7. Избраните оператори на страните в преходната система за крайни разходи могат да
изпращат пратки, разделени според техните
размери по желание, в съответствие с условията, посочени в Правилника за писмовните
пратки. В случай на размяна на пратки, разделени според техните размери, се прилагат
цените в параграф 3 по-горе.
8. Възнаграждението за пощенските пратки в големи количества, предназначени за
избраните оператори на страните в целевата
система, се определя чрез прилагане на цените за пратка и за килограм, предвидени
в член 30. За получените пощенски пратки
в големи количества избраните оператори
на страните в преходната система могат да
изискат заплащане съгласно разпоредбите,
съдържащи се в параграф 3.
9. Никакви уговорки, с изключение при
двустранно споразумение, не се прилагат към
този член.
Член 32
Фонд за подобряване на качеството на услугите
1. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенските пратки в големи количества, крайните разходи, заплащани от
всички страни-членки, и териториите към
страните, класирани от Конгреса в категорията на страните от група 5 за целите на
крайните разходи и Фонда за качество на услугите, са обект на завишение с 20 % спрямо
стойностите, посочени в член 31, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в страните от група 5.
Никакво плащане от подобен вид не се извършва между страните от група 5.
2. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенск ите пратк и в големи
количества, крайните разходи, заплащани
от страните, и териториите, класирани от
Конгреса в категорията на страните от гру-
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па 1, към страните, класирани от Конгреса в
категорията на страните от група 4, са обект
на завишение, съответстващо на 10 % от
стойностите, посочени в член 31, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в страните от група 4.
3. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенск ите пратк и в големи
количества, крайните разходи, заплащани
от страните, и териториите, класирани от
Конгреса в категорията на страните от група 2, към страните, класирани от Конгреса в
категорията на страните от група 4, са обект
на завишение, съответстващо на 10 % от
стойностите, посочени в член 31, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в страните от група 4.
4. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенск ите пратк и в големи
количества, крайните разходи, заплащани
от страните, и териториите, класирани от
Конгреса в категорията на страните от група
1, към страните, класирани от Конгреса в
категорията на страните от група 3, са обект
на завишение през 2014 г. и 2015 г., съответстващо на 8 % от стойностите, посочени в
член 31, и със завишение през 2016 г. и 2017 г.,
съответстващо на 6 % от стойностите, посочени в член 30.12, за целите на захранването
на Фонда за подобряване на качеството на
услугата в страните от група 3.
5. С изключение за чувалите „М“ пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенск ите пратк и в големи
количества, крайните разходи, заплащани
от страните, и териториите, класирани от
Конгреса в категорията на страните от група
2, към страните, класирани от Конгреса в
категорията на страните от група 3, са обект
на завишение през 2014 г. и 2015 г., съответстващо на 2 % от стойностите, посочени в
член 31, за целите на захранването на Фонда
за подобряване на качеството на услугата в
страните от група 3.
6. Натрупаните крайни разходи, заплащани за целите на захранването на Фонда
за подобряване на качеството на услугата в
страните от групите от 3, 4 и 5, са най-малко
20 000 СПТ на година за всяка възползваща
се страна. Допълнителните суми, необходими
за постигането на тази минимална сума, се
фактурират на страните, участващи в целевата система преди 2010 г., пропорционално
на разменените обеми.
7. Регионалните проекти трябва да насърчават конкретизирането на програми на ВПС
в полза на подобряването на качеството на
услугата и внедряването на аналитични счетоводни системи в развиващите се страни.
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Съветът по пощенска експлоатация ще приеме
най-късно през 2014 г. адаптирани процедури
с цел финансирането на тези проекти.
Член 33
Транзитни разходи
1. Затворените експедиции и пратките в
транзит на открито, разменяни между избрани
оператори или между две станции в една и
съща страна-членка, с помощта на услугите
на един или повече други избрани оператори
(трети служби) подлежат на заплащане на
транзитни разходи. Тези разходи представляват
възнаграждение за услугите, свързани със сухопътното, морското и въздушното транзитно
преминаване. Този принцип се прилага също
така и за погрешно насочените пратки и погрешно упътените експедиции.
Г л а в а
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Член 34
Основни цени и разпоредби, отнасящи се до
разходите за въздушен транспорт
1. Основната цена, която се прилага при
уреждане на сметките за въздушен транспорт
между избраните оператори, се одобрява от
Съвета по пощенска експлоатация. Тя се
изчислява от Международното бюро съгласно формулата, определена в Правилника за
писмовните пратки. Все пак, цената, която
се прилага за пренасяне по въздушен път на
колетите, изпратени чрез услуга за връщане
на стоките, ще се изчислява съгласно разпоредбите, посочени в Правилника за колетните
пратки.
2. Изчисляването на разходите за въздушен транспорт за затворените експедиции, за
пратките с предимство, за въздушните пратки
и въздушните колети в транзит на открито,
погрешно насочените пратки и погрешно
упътените експедиции, както и начините за
тяхното разчитане са описани в Правилника
за писмовните пратки и в Правилника за
пощенските колети.
3. Транспортните разходи за целия въздушен път са:
3.1. когато се отнася за затворени експедиции – за сметка на избрания оператор
на страната на местопроизхождението,
включително и когато тези експедиции
преминават транзитно през един или
повече междинни избрани оператори;
3.2. когато се отнася до пратки с предимство и до въздушни пратки в транзит
на открито, включително и тези, които са погрешно упътени – за сметка
на избрания оператор, който предава
пратките на друг избран оператор.
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4. Същите правила се прилагат и за пратките, освободени от транзитни, земни и морски
цени, ако са упътени по въздушен път.
5. Всеки избран оператор на местоназначението, който осигурява въздушно пренасяне на международни пощенски пратки във
вътрешността на страната си, има право да
му бъдат възстановени допълнителните разходи, свързани с това пренасяне, в случай че
средното изчислено разстояние на изминатия път надвишава 300 километра. Съветът
по пощенска експлоатация може да замени
критерия за средното изчислено разстояние
с друг критерий. Освен при споразумение,
предвиждащо безплатно пренасяне, разходите
трябва да бъдат еднакви за всички експедиции
с предимство и въздушни експедиции, които
произхождат от чужбина, без значение дали
тази поща е препратена, или не по въздушен
път.
6. Когато обаче компенсацията за крайните
разходи, която избраният оператор на местоназначението получава, се основава по специфичен начин на разходите или на вътрешните
цени, не се извършва никакво допълнително
заплащане за разходи за вътрешно въздушно
пренасяне.
7. Избраният оператор на местоназначението, при изчисляването на средното разстояние,
изключва теглото на всички експедиции, за
които изчисляването на компенсацията за
крайните разходи се основава по специфичен
начин на разходите или на вътрешните цени
на избрания оператор на местоназначението.
Член 35
Териториални цени и цени за пренасяне по
море на пощенските колети
1. За колетите, разменяни между два избрани оператора, се вземат входящи териториални цени, изчислени, като се комбинират
основната цена за колет и основната цена за
килограм, определени от Правилника.
1.1. К ато се отчитат горепосочените основни
цени, избраните оператори имат право
освен това да се възползват от допълнителни цени за колет и за килограм
съгласно разпоредбите, предвидени в
Правилника.
1.2. Цените, цитирани в параграфи 1 и 1.1,
са за сметка на избрания оператор на
страната на местопроизхождението,
освен ако Правилникът за пощенски
колети не предвижда отклонения от
този принцип.
1.3. В ходящите териториални цени трябва
да са едни и същи за цялата територия
на всяка страна.
2. За колети, разменяни между два избрани
оператора или между две станции на една и
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съща страна посредством земните служби на
един или повече други избрани оператори,
се вземат транзитни териториални цени в
полза на избраните оператори, чиито служби
участват в упътването по земен път, които са
определени в Правилника според подразделението за разстоянието.
2.1. З а колетите в т ранзит на открито
междинните избрани оператори имат
право да изискват договорената цена
за пратка, определена от Правилника.
2.2. Т ранзитните териториални цени са
за сметка на избрания оператор на
страната на местопроизхождението,
освен ако Правилникът за пощенски
колети не предвижда отклонения от
този принцип.
3. Всеки избран оператор, чиито служби
участват в пренасянето по море на колети,
има право да изисква цени за пренасяне по
море. Тези цени са за сметка на избрания оператор на страната на местопроизхождението,
освен ако Правилникът за пощенски колети
не предвижда отклонения от този принцип.
3.1. З а всяка използвана морска служба
цената за пренасяне по море е определена в Правилника за пощенски колети
в зависимост от подразделението за
разстояние.
3.2. И збраните оператори имат право да
завишават максимално с 50 % цената
за пренасяне по морски път, изчислена
съгласно параграф 3.1. За сметка на
това те могат да я намаляват по своя
преценка.
Член 36
Правомощие на Съвета по пощенска експлоатация да определя сумата на разходите за
писмовните пратки и цените за пощенските
колети
1. Съветът по пощенска експлоатация има
право да определя разходите и цените, изброени по-долу, които трябва да бъдат платени
от избраните оператори, съгласно условията,
посочени в Правилниците:
1.1. т ранзитни цени за обработката и пренасянето на експедиции с писмовни
пратки от най-малко една трета страна;
1.2. о сновна цена и цена за пренасяне по
въздушен път, които се прилагат за
въздушната поща;
1.3. в ходящи териториални цени за обработка на входящите колети;
1.4. т ранзитни териториални цени за обработката и пренасянето на колети от
трета страна;
1.5. ц ени за пренасяне по морски път за
пренасянето на колетите по морски път;

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1.6. и
 зходящи териториални цени за предоставянето на услугата за връщане на
стоките чрез пощенски колети.
2. Преразглеждането, което би могло да бъде
направено с помощта на методология, осигуряваща справедливо заплащане на избраните
оператори, осигуряващи услугите, трябва да
се основава на проверени и представителни
икономически и финансови данни. Евентуалната промяна, за която може да се вземе
решение, влиза в сила на дата, определена от
Съвета по пощенска експлоатация.
Член 37
Специфични разпоредби за у реж дане на
сметките и плащанията за размяна на международни пощенски пратки
1. Урежданията на сметките във връзка
с дейности, извършени съгласно настоящата
Конвенция (включително урежданията на
сметките за транспортиране – упътване – на
пощенските пратки, урежданията на сметките
за обработване на пощенските пратки в страната на местоназначението и урежданията на
сметките за обезщетения за загубване, ограбване или повреждане на пощенски пратки), се
основават на и се изготвят в съответствие с
разпоредбите на Конвенцията и на останалите
Актове на съюза и не изискват изготвянето
на каквито и да са документи от избрания
оператор, освен в случаите, предвидени в
Актовете на съюза.
Ч А С Т
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Член 38
Условия за приемане на предложения, отнасящи се до Конвенцията и Правилниците
1. За да станат изпълними, предложенията,
представени на Конгреса и отнасящи се до
настоящата Конвенция, трябва да бъдат одобрени от мнозинството от присъстващите и
гласуващи страни-членки, които имат право
на глас. Най-малко половината от странитечленки, представени на Конгреса и имащи
право на глас, трябва да присъстват по време
на гласуването.
2. За да станат изпълними, предложенията,
които се отнасят до Правилника за писмовните пратки и до Правилника за пощенските
колети, трябва да бъдат приети от мнозинството от членовете на Съвета по пощенска
експлоатация, които имат право на глас.
3. За да станат изпълними, внесените
между два Конгреса предложения, които се
отнасят до настоящата Конвенция и до нейния
Заключителен протокол, трябва да съберат:
3.1. д ве трети от гласовете, ако най-малко
половината от страните – членки на
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Съюза, които имат право на глас, са
участвали в гласуването, ако се касае
за изменения;
3.2. м нозинството от гласовете, ако се касае
за тълкуване на разпоредби.
4. Независимо от разпоредбите, предвидени в параграф 3.1, всяка страна-членка,
чието национално законодателство е все още
несъвместимо с предложената промяна, има
право в срок от деветдесет дни от датата на
официалното обявяване на промяната да внесе
писмена декларация до Генералния директор
на Международното бюро, в която да посочи,
че не є е възможно да приеме тази промяна.
Член 39
Резерви, представяни по време на Конгреса
1. Не се допускат никакви резерви, които са
несъвместими с предмета и целта на Съюза.
2. По общо правило, страните-членки, чието
мнение не се споделя от останалите страничленки, трябва да положат усилия, в рамките
на възможното, да се присъединят към мнението на мнозинството. Резервите трябва да
се правят само при абсолютна необходимост
и да бъдат обосновани по подходящ начин.
3. Резервите към членове на настоящата
Конвенция трябва да бъдат представени на Конгреса под формата на предложение, написано
на един от работните езици на Международното бюро, съгласно съответните разпоредби
на Вътрешния правилник на Конгреса.
4. За да влезе в сила, резервата, представена пред Конгреса, трябва да бъде приета
от мнозинството, което се изисква за всяка
промяна на члена, към който тя се отнася.
5. По принцип, резервата се прилага на
реципрочна основа между предложилата я
страна-членка и останалите страни-членки.
6. Резервата към настоящата Конвенция
се вписва в Заключителния протокол към
нея на основание на предложение, прието от
Конгреса.
Член 40
Влизане в сила и срок на действие на Конвенцията
1. Настоящата Конвенция ще влезе в сила
на 1-ви януари 2014 г. и ще остане в сила до
привеждането в изпълнение на Актовете на
следващия Конгрес.
В у верен ие на кое т о, Пъ л номощ н и т е
представители на Правителствата на страните-членки подписаха настоящата Конвенция
в един екземпляр, който е депозиран при
Генералния директор на Международното
бюро. Международното бюро на Всемирния
пощенски съюз ще изпрати копие от настоящия документ до всяка една от страните.
Изготвена в Доха на 11 октомври 2012 г.
9214
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Всемирната пощенска конвенция
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. – ДВ, бр. 59
от 2014 г. В сила за Република България от
1 януари 2014 г.)
В момента на подписването на Всемирната
пощенска конвенция, сключена днес, долуподписаните пълномощни Представители се
споразумяха за следното:
Член І
Принадлежност на пощенските пратки. Оттегляне. Промяна или поправка на адреса
1. Разпоредбите на член 5, параграф 1 и
параграф 2 не се прилагат в Антигуа и Барбуда, Бахрейн (Кралство), Барбадос, Белиз,
Ботсвана, Бруней Дарусалам, Канада, Хонконг,
Китай, Доминиканската република, Египет,
Фиджи, Гамбия, Обединеното кралство на
Великобритания и Северна Ирландия, Отвъд
морск ите територии, принадлежащи към
Обединеното Кра лство, Гренада, Гвиана,
Ирландия, Ямайка, Кения, Кирибати, Кувейт,
Лесото, Малави, Малайзия, о-в Мавриций,
Науру, Нова Зеландия, Нигерия, Папуа – Нова
Гвинея, Сент Кристоф и Невис, Санта Лучия,
Сент Венсан и Гренадин, Самоа, Сейшелските
острови, Сиера Леоне, Сингапур, Соломоновите острови, Свазиланд, Обединена република
Танзания, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда,
Вануату и Замбия.
2. Разпоредбите на член 5, параграф 1 и
параграф 2 не се прилагат вече в Австрия,
Дания и Ислямска република Иран, чиито
законодателства не позволяват оттеглянето и
промяната на адреса на писмовните пратки
по искане от страна на подателя, от момента,
в който получателят е бил информиран, че
дадена пратка е пристигнала на неговия адрес.
3. Член 5, параграф 1 не се прилага в Австралия, Гана и Зимбабве.
4. Член 5, параграф 2 не се прилага на Бахамските острови, в Белгия, Ирак, Мианмар
и Демократична народна република Корея,
чиито законодателства не позволяват оттеглянето и промяната на адреса на писмовните
пратки по искане от страна на подателя.
5. Член 5, параграф 2 не се прилага в Съединените американски щати.
6. Член 5, параграф 2 се прилага в Австралия, доколкото е съвместим с вътрешното
законодателство на страната.
7. В отклонение от член 5.2 Ел Салвадор,
Република Панама, Филипините, Демократична република Конго и Венецуела имат право
да не връщат колетни пратки след молба от
страна на получателя за освобождаване от
митница, тъй като това не е съвместимо с
тяхното митническо законодателство.
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Член ІІ
Цени
1. В отклонение от член 6 Австралия, Канада и Нова Зеландия имат право да събират
пощенски цени, различни от тези, предвидени
в Правилниците, когато въпросните цени са
допустими според законодателствата на тези
страни.
Член ІІІ
Изключение при освобождаване от пощенски
цени в полза на пратки за незрящи и слабовиждащи лица
1. В отклонение от член 7 Индонезия,
Сент Венсан и Гренадин и Турция, които в
своята вътрешна служба не освобождават от
пощенски цени пратките за незрящи и слабовиждащи лица, имат право да поискат цена
и такса за специални услуги, които не бива
да надвишават стойността на вътрешните им
тарифи за същите услуги.
2. Франция ще прилага разпоредбите на
член 7, отнасящи се до пратките за незрящи
и слабовиждащи лица, в съответствие с националното си законодателство.
3. В отклонение на член 7, параграф 3 и
съобразно националното си законодателство
Бразилия си запазва правото да смята за
пратки за незрящи и слабовиждащи лица
единствено пратките, чиито подател и получател са незрящи и слабовиждащи лица или
организации на незрящи и слабовиждащи
лица. Пратките, които не отговарят на това
условие, ще бъдат подлагани на заплащане
на пощенски цени.
4. В отклонение на член 7 Нова Зеландия
ще приема да доставя в Нова Зеландия като
пратки за незрящи и слабовиждащи лица
единствено пратките, освободени от пощенски
цени в нейната вътрешна служба.
5. В отклонение на член 7 Финландия, която
в своята вътрешна служба не освобождава от
пощенски цени пратките за незрящи и слабовиждащи лица съобразно определенията в
член 7, одобрен от Конгреса, има право да
събира цените, прилагани във вътрешния є
режим за пратките за незрящи и слабовиждащи лица, предназначени за чужбина.
6. В отклонение на член 7 Канада, Дания и
Швеция прилагат освобождаване от пощенски
цени на пратките за незрящи и слабовиждащи
лица единствено доколкото техните вътрешни
законодателства го позволяват.
7. В отклонение на член 7 Исландия прилага
освобождаване от пощенски цени на пратки
за незрящи и слабовиждащи лица единствено
в границите, посочени в нейното вътрешно
законодателство.
8. В отклонение на член 7 Австралия ще
приема за доставяне в Австралия като пратки за незрящи и слабовиждащи лица само
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пратките, освободени по този повод във вътрешната є служба.
9. В отклонение от член 7 Австралия, Австрия, Канада, Германия, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия,
Япония, Швейцария и САЩ имат право да
искат цени за специални услуги, които се
прилагат за пратките за незрящи и слабовиждащи лица в техните вътрешни служби.
Член ІV
Пощенски марки
1. В отклонение на член 8, параграф 7
А встралия, Великобритани я, Малайзи я и
Нова Зеландия обработват писмовни пратки
и пощенски колети, облепени с пощенски
марки, които използват нови материали или
нови технологии, несъвместими с техните машини за обработка на поща единствено след
предварително договаряне със съответните
избрани пощенски оператори на страните на
местоподаването.
Член V
Основни услуги
1. Независимо от разпоредбите на член 13
Австралия не приема разширението на основните услуги да включва пощенските колети.
2. Разпоредбите на член 13.2.4 не се прилагат във Великобритания, чието национално
законодателство налага по-ниско ограничение
в теглото. Законодателството, което се отнася до здравето и сигурността, ограничава
теглото на пощенските чували до максимум
20 килограма.
3. В отклонение от член 13.2.4 Казахстан и
Узбекистан имат право да ограничат до 20 кг
максималното тегло на входящи и изходящи
чували „М“.
Член VІ
Известие за доставяне
1. Канада има право да не спазва разпоредбите, предвидени в член 15.3.3, касаещи
колетните пратки, тъй като тя не предлага
услугата известие за доставяне за колетите
във вътрешния си режим.
Член VІІ
Забрани (писмовни пратки)
1. Като изключение Ливан и Демократична народна република Корея не приемат
препоръчани пратки, които съдържат монети, банкноти, бонове, ценни книжа, без
значение от стойността или валутата, както
и пътнически чекове, обработени или необработени платина, злато или сребро, скъпоценни камъни, бижута и накити и каквито
и да са скъпоценни предмети. Разпоредбите
на Правилника за писмовните пратки не ги
държи строго отговорни при ограбване или
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повреждане на препоръчаните пратки, както
и по отношение на пратките, които съдържат
стъклени или чупливи предмети.
2. Като изключение Саудитска Арабия,
Боливия, Народна република Китай (с изключение на специалния административен регион
Хонконг), Ирак, Непал, Пакистан, Судан и
Виетнам не приемат препоръчани пратки,
които съдържат монети, банкноти, бонове,
ценни книжа без значение от стойността или
валутата, както и пътнически чекове, обработени или необработени платина, злато или
сребро, скъпоценни камъни, бижута и накити
и каквито и да са скъпоценни предмети.
3. Мианмар си запазва правото да не приема
пратки с обявена стойност, които съдържат
ценни предмети, упоменати в член 18, параграф 6, тъй като вътрешното законодателство
не допуска приемане на такъв вид пратки.
4. Непал не приема препоръчани пратки,
както и пратки с обявена стойност, които
съдържат банкноти или монети, освен при
специална договореност за тази цел.
5. Узбекистан не приема препоръчани пратки, както и пратки с обявена стойност, които
съдържат банкноти или монети, бонове, чекове,
пощенски марки или чуждестранна валута,
и не носи никаква отговорност в случай на
загуба или повреда на пратки от този вид.
6. Ислямска република Иран не приема
пратки, които съдържат предмети, противоречащи на ислямската религия, и си запазва
правото да не приема писмовни пратки (обикновени, препоръчани, с обявена стойност),
съдържащи монети, банкноти, пътнически
чекове, платина, злато или сребро, обработени
или не, скъпоценни камъни, бижута и други
скъпоценни предмети, и не носи никаква отговорност в случай за загубване или повреда
на такива пратки.
7. Филипините си запазват правото да
не приемат писмовни пратки (обикновени,
препоръчани или с обявена стойност), които
съдържат монети, банкноти, бонове, ценни
книжа без значение от стойността или валутата, както и пътнически чекове, обработени
или необработени платина, злато или сребро,
скъпоценни камъни, бижута и накити и каквито и да са скъпоценни предмети.
8. Австралия не приема никакви пощенски
пратки, които съдържат кюлчета или банкноти.
Освен това тя не приема препоръчани пратки,
предназначени за доставка в Австралия, или
пратки в транзит на открито, които съдържат
ценни предмети, като бижута и накити, ценни
метали, скъпоценни или полускъпоценни камъни, документи и ценни книжа, монети или
други предмети, с които може да се търгува.
Тя не носи никаква отговорност за пратки,
изпратени в нарушение на настоящата резерва.
9. Народна република Китай, с изключение
на специалния административен регион Хон-
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конг, не приема пратки с обявена стойност,
които съдържат монети, банкноти, ценни
книжа, бонове без значение от тяхната стойност, както и пътнически чекове, съгласно
вътрешната си регламентация.
10. Латвия и Монголия си запазват правото да не приемат обикновени и препоръчани
пратки, както и пратки с обявена стойност,
които съдържат монети, банкноти, носители
или отрязъци от пътнически чекове, тъй
като националните им законодателства го
забраняват.
11. Бразилия си запазва правото да не приема обикновени и препоръчани пратки, както
и пратки с обявена стойност, които съдържат
монети и банкноти в обръщение без значение
от стойността и валутата.
12. Виетнам си запазва правото да не приема писма, които съдържат предмети и стоки.
13. Индонезия не приема препоръчани
пратки или пратки с обявена стойност, които
съдържат монети, банкноти, пътнически чекове, пощенски марки, чуждестранна валута
или каквито и да са ценности, предназначени
за доставяне в Индонезия, и не носи отговорност в случаи на загубване или повреждане
на такива пратки.
14. Киргизстан си запазва правото да не
приема писмовни пратки (обикновени, препоръчани, с обявена стойност и малки пакети),
съдържащи монети, ценни книжа или каквито
и да са ценности на приносителя, пътнически
чекове, платина, злато или сребро, обработени
или необработени, скъпоценни камъни, бижута
и други ценни предмети и не носи отговорност в случаи на загубване или повреждане
на такива пратки.
15. Азербайджан и Казахстан не приемат
препоръчани пратки или пратки с обявена
ст ойност, съд ържащ и монет и, банк но т и,
ценни книжа или каквито и да са ценности на приносителя, чекове, ценни метали,
обработени или необработени, скъпоценни
камъни, бижута и други ценни предмети,
както и чуждестранна валута и не носят никаква отговорност в случаи на загубване или
повреждане на такива пратки.
16. Молдова и Руската федерация не приемат препоръчани пратки и пратки с обявена
стойност, съдържащи банкноти в обръщение,
ценни книжа (чекове) на приносителя или
чуждестранна валута, и не носят никаква
отговорност в случаи на загубване или повреждане на такива пратки.
17. Независимо от разпоредбите на член 18,
параграф 3 Франция си запазва правото да
не приема пратките, които съдържат стоки,
ако тези пратки не съответстват на националното законодателство или на международното законодателство, или на техническите
инструкции и тези за опаковането, отнасящи
се до въздушния транспорт.
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Член VIII
Забрани (пощенски колети)
1. Мианмар и Замбия имат право да не
приемат колети с обявена стойност, които
съдържат ценните предмети, посочени в
член 18.6.1.3.1, тъй като вътрешната им регламентация забранява това.
2. По изключение Ливан и Судан не приемат колети, които съдържат монети, банкноти
без значение от стойността им, пътнически
чекове, обработени или необработени платина,
злато или сребро, скъпоценни камъни, бижута и накити и каквито и да са скъпоценни
предмети, както и колети, които съдържат
течности и елементи, които се втечняват лесно, или стъклени или чупливи предмети. Те
не са задължени от съответните разпоредби
от Правилника за пощенски колети, които се
отнасят до пощенските колети.
3. Бразилия има право да не приема колети
с обявена стойност, които съдържат монети,
банкноти в обръщение, както и ценности на
приносителя, тъй като вътрешната є регламентация забранява това.
4. Гана има право да не приема колети с
обявена стойност, които съдържат монети,
банкноти в обръщение, тъй като вътрешната
є регламентация забранява това.
5. Освен предметите, изброени в член 18,
Саудитска Арабия не приема колети, които
съдържат монети, банкноти без значение от
стойността им, пътнически чекове, платина,
злато или сребро, обработени или необработени, скъпоценни камъни и други ценни
предмети. Тя не приема и колети, които
съдържат медикаменти от всякакъв вид,
освен в случаите, когато са придружени от
медицинско нареждане от компетентна официална институция, продукти, предназначени
за погасяване на огън, химически течности,
както и предмети, противоречащи на принципите на ислямската религия.
6. Освен предметите, изброени в член 18,
Оман не приема колетни пратки, съдържащи:
6.1. в сякакъв вид медикаменти, освен в
случаите, когато те са придружени от
медицинско нареждане от компетентна
официална институция;
6.2. п родукти, предназначени за погасяване
на огън, и химически течности;
6.3. п редмети, противоречащи на принципите на ислямската религия.
7. Освен предметите, изброени в член 18,
Ислямска република Иран има право да не
приема колети, съдържащи предмети, противоречащи на принципите на ислямската
религия, и си запазва правото да не приема
обикновени колети или с обявена стойност,
съдържащи монети, банкноти, пътнически
чекове, платина, злато или сребро, обработени
или не, скъпоценни камъни, бижута и други
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скъпоценни предмети, и не носи никаква отговорност в случай за загубване или повреда
на такива пратки.
8. Филипините имат право да не приемат
колети, които съдържат монети, банкноти или
каквито и да са ценности на приносителя,
пътнически чекове, платина, злато или сребро, обработени или не, скъпоценни камъни
и други ценни предмети, или които съдържат
течности, елементи, които се втечняват лесно,
стъклени или чупливи предмети.
9. Австралия не допуска никакви пощенски пратки, които съдържат кюлчета, ценни
книжа или банкноти.
10. Народна република Китай не приема
обикновени колети, които съдържат монети,
банкноти или каквито и да са ценности за приносителя, пътнически чекове, платина, злато
или сребро, обработени или не, скъпоценни
камъни и други ценни предмети. Освен това
(с изключение на специалния административен регион Хонконг) не се приемат също така
колети с обявена стойност, които съдържат
монети, банкноти или каквито и да са ценности за приносителя или пътнически чекове.
11. Монголия си запазва правото да не
приема съгласно националното си законодателство колети, които съдържат монети,
банкноти, ценни книжа и пътнически чекове.
12. Латвия не приема обикновени колети,
нито колети с обявена стойност, които съдържат монети, банкноти, ценности (чекове) на
приносителя или чуждестранна валута. Тя не
носи никаква отговорност в случай на загуба
или повреда на такива пратки.
13. Молдова, Руската федерация, Украйна
и Узбекистан не приемат обикновени колети
и такива с обявена стойност, които съдържат
банкноти в обръщение, ценности (чекове) на
приносителя или чуждестранна валута, и не
носят отговорност в случай на загубване или
повреждане на пратки от този вид.
14. Азербайджан и Казахстан не приемат
обикновени колети, нито колети с обявена
стойност, които съдържат монети, банкноти или всякакви ценности на приносителя,
чекове, ценни метали, обработени или не,
скъпоценни камъни, бижута и други ценни
предмети, както и чуждестранна валута, и не
носят никаква отговорност в случаи на загубване или повреждане на пратки от този вид.
Член IX
Предмети, подлежащи на митнически сборове
1. Във връзка с член 18 Бангладеш и Ел
Салвадор не приемат пратки с обявена стойност, които съдържат предмети, подлежащи
на митнически сборове.
2. Във връзка с член 18 Афганистан, Албания, Азербайджан, Беларус, Камбоджа,
Чили, Колумбия, Куба, Демократична народна република Корея, Ел Салвадор, Естония,
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Казахстан, Латвия, Молдова, Непал, Перу,
Руската федерация, Сан Марино, Туркменистан, Украйна, Узбекистан и Венецуела не
приемат обикновени и препоръчани писма,
които съдържат предмети, подлежащи на
митнически сборове.
3. Във връзка с член 18 Бенин, Буркина
Фасо, Кот д’Ивоар, Джибути, Мали и Мавритания не приемат обикновени писма, които
съдържат предмети, подлежащи на митнически сборове.
4. Независимо от разпоредбите, предвидени
в параграфи от 1 до 3, пратките, съдържащи
серуми, ваксини, както и пратките, които съдържат медикаменти от спешна необходимост,
които е трудно да се набавят, се приемат във
всички тези случаи.
Член Х
Рекламации
1. В отклонение от член 19.3 Кабо Верде,
Чад, Демократична народна република Корея,
Египет, Габон, Отвъдморските територии,
принадлежащи на Обединеното Кралство,
Гърция, Ислямска република Иран, Киргизстан, Монголия, Мианмар, Филипините,
Саудитска Арабия, Судан, Арабска република
Сирия, Туркменистан, Украйна, Узбекистан
и Замбия си запазват правото да събират от
своите клиенти такса за рекламация за писмовните пратки.
2. В отклонение от член 19.3 Аржентина,
Австрия, Азербайджан, Литва, Молдова и
Словаки я си запазват правото да вземат
специална такса, когато, в резултат на действията, предприети вследствие на направена
рекламация, се установи, че последната е
неоснователна.
3. Афганистан, Кабо Верде, Република Конго, Египет, Габон, Ислямска република Иран,
Киргизстан, Монголия, Мианмар, Саудитска
Арабия, Судан, Суринам, Арабска република
Сирия, Туркменистан, Украйна, Узбекистан
и Замбия си запазват правото да събират
от техните клиенти такса за рекламация за
колетите.
4. В отклонение от член 19.3 Съединените
американски щати, Бразилия и Република
Панама си запазват правото да събират от
клиентите такса за рекламация за писмовни
пратки и колети, които са подадени в страни,
в които се прилага този вид такса, по силата
на разпоредбите, предвидени в параграфи от
1 до 3.
Член ХІ
Такса за представяне пред митница
1. Габон си запазва правото да събира
от клиентите си такса за представяне пред
митница.
2. В отклонение на член 20, параграф 2
Бразилия си запазва правото да събира от
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клиентите си такса за представяне пред
митницата за всяка пратка, подлежаща на
митнически контрол.
3. В отклонение на член 20, параграф 2
Гърция си запазва правото да събира от своите
клиенти такса за представяне пред митница
за всички пратки, които са представяни пред
митническите власти.
4. Република Конго и Замбия си запазват
правото да събират от клиентите си такса за
представяне пред митница на колетите.
Член ХІІ
Подаване в чужбина на писмовни пратки
1. Австралия, Австрия, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,
Гърция, Нова Зеландия и Съединените американски щати си запазват правото да вземат
такса, в зависимост от себестойността на
извършените услуги, от всеки избран оператор, който по силата на член 28.4 им връща
предметите, които първоначално не са били
изпратени от техните служби под формата на
пощенски пратки.
2. В отклонение от член 28.4 Канада си
запазва правото да събира от избрания оператор на местоподаването възнаграждение,
което отговаря най-малко на разходите по
обработването на такива пратки.
3. Член 28.4 дава право на избрания оператор
на местоназначението да изисква от избрания
оператор на местоподаването съответното заплащане за доставянето на писмовни пратки,
подадени в чужбина в голямо количество.
Австралия и Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия си запазват
правото да ограничат това заплащане до
сума, съответстваща на вътрешната тарифа
в страната на местоназначението, която се
прилага за подобни пратки.
4. Член 28.4 дава право на избрания оператор
на местоназначението да изисква от избрания
оператор на местоподаването съответното заплащане за доставянето на писмовни пратки,
подадени в чужбина в голямо количество.
Следните страни-членки си запазват правото
да ограничат това заплащане в рамките, посочени в Правилника за пощенските пратки
в големи количества: Бахамските о-ви, Барбадос, Бруней Дарусалам, Народна република
Китай, Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия, Отвъдморските територии, принадлежащи на Обединеното Кралство,
Гренада, Гвиана, Индия, Малайзия, Непал,
Холандия, холандските Антилски о-ви и Аруба,
Нова Зеландия, Санта-Лучия, Сент Венсан и
Гренадин, Сингапур, Шри Ланка, Суринам,
Тайланд и Съединени американски щати.
5. Независимо от уговорките, предвидени в
параграф 4, следните страни-членки си запазват правото да прилагат всички разпоредби,

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

предвидени в член 28 от Конвенцията, по
отношение на пощата, получената от страните – членки на Съюза: Аржентина, Австрия,
Бенин, Бразилия, Буркина Фасо, Камерун,
Канада, Кот д’Ивоар, Кипър, Дания, Египет,
Франция, Германия, Гърция, Гвинея, Иран
(Ислямска република), Израел, Италия, Япония, Йордания, Ливан, Люксембург, Мали,
Мавритани я, Монако, Мароко, Норвеги я,
Порт у га ли я, Саудитска Араби я, Сенега л,
Швейцария, Арабска република Сирия и Того.
6. За целите на прилагането на член 28.4
Германия си запазва правото да изисква от
страната на местоподаването на пратките
заплащането на сума, равна на това, което
би получила от страната, в която пребивава
подателят.
7. Независимо от уговорките, направени в
член ХІІ, Народна република Китай си запазва
правото да ограничи всички плащания за доставката на кореспондентски пратки, подадени
в чужбина в големи количества, в рамките на
границите, разрешени за пощенските пратки
в големи количества от Конвенцията на ВПС
и от Правилника за писмовните пратки.
Член ХІІІ
Основни цени и разпоредби, отнасящи се до
разходите за въздушен транспорт
1. В отклонение на член 34 Австралия си
запазва правото да прилага цени за въздушен
транспорт за предлагането на услугата за връщане на стоки чрез колети такива, каквито са
изложени в Правилника за пощенските колети
или в приложение на всеки друг текст, съдържащ например двустранни договорености.
Член ХІV
Допълнителни входящи териториални цени
1. В отклонение от член 35 Афганистан
си запазва правото да събира 7,50 DTS като
изключителна входяща териториална такса
допълнително за колет.
Член ХV
Специални цени
1. Съединените американски щати, Белгия
и Норвегия имат право да изискват по-високи териториални цени за колетните пратки,
пренасяни по въздушен път, отколкото тези,
които са пренасяни по земен път.
2. Ливан има право да изисква таксата за
колетните пратки с тегло между 1 и 3 килограма да се прилага и за колетните пратки с
тегло до 1 килограм.
3. Република Панама има право да изисква
0,20 DTS на килограм за земните колетни
пратки, които се пренасят в транзит по въздушен път (S.A.L).
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Член ХVІ
Правомощие на Съвета по пощенска експлоатация да определя сумата на разходите за
писмовните пратки и цените за пощенските
колети
1. В о т к лонен ие о т ра зпор ед би т е н а
член 36.1.6 Австралия си запазва правото
да прилага начални териториални цени за
предлагането на услугата за връщане на стоки чрез колети такива, каквито са изложени
в Правилника за пощенските колети или в
приложение на всеки друг текст, съдържащ
например двустранни договорености.
В у верен ие на кое т о, Пъ л номощ н и т е
представители, посочени по-долу, съставиха
настоящия Протокол, който ще има същата
сила и същата стойност, както, ако неговите
разпоредби бяха включени в самия текст на
Конвенцията, и подписан от тях в 1 екземпляр,
който е депозиран пред Генералния директор
на Международното бюро. Копие от него ще
бъде предадено на всяка една от страните
от Международното бюро на Всемирния пощенски съюз.
Изготвен в Доха на 11 октомври 2012 г.
9215

СПОРАЗУМЕНИЕ

за услугите по пощенските плащания
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. – ДВ, бр. 59
от 2014 г. В сила за Република България от
1 януари 2014 г.)
Долуподписаните, пълномощни представители на Правителствата на страните-членки
на Съюза, на основание чл. 22, параграф 4
на Устава на Всемирния пощенски съюз,
сключен във Виена на 10 юли 1964 г., по общо
съгласие и с уговорката на чл. 25, параграф
4 на същия Устав изготвиха Споразумението
по-долу, което е в съответствие с принципите
на споменатия по-горе Устав, с цел въвеждане
в действие на сигурна пощенска услуга по
плащанията, която е достъпна и адаптирана
към най-голям брой потребители на базата
на системи, позволяващи взаимодействието
на мрежите на избраните оператори.
Ч А С Т

І

ЕДИННИ ПРИНЦИПИ, ПРИЛАГАНИ ЗА УСЛУГИТЕ ПО ПОЩЕНСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
Г л а в а

І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Обхват на Споразумението
1. Всяка страна-членка използва всички
средства, за да предложи на своята територия
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най-малко една от услугите по пощенските
плащания по-долу:
1.1. Запис в брой: подателят подава парите
в мястото за достъп към службата на избрания
оператор и иска изплащането на получателя
на сумата в брой без никаква удръжка.
1.2. Запис за изплащане: подателят нарежда
дебит от неговата сметка, държана от избрания
оператор, и иска изплащането на получателя
на сумата в брой без никаква удръжка.
1.3. Запис за вирмент: подателят подава
парите в мястото за достъп до службата на
избрания оператор и иска тяхното внасяне по
сметката на получателя без никаква удръжка.
1.4. Пощенски вирмент: подателят нарежда
дебит от неговата сметка, държана от избрания
оператор, и иска вписването на еквивалентна
сума в кредит по сметката на получателя,
държана от изплащащия избран оператор,
без никаква удръжка.
1.5. Пощенски запис с наложен платеж:
получателят на пратка с наложен платеж
подава парите в мястото за достъп на избрания оператор или нарежда дебит от неговата
сметка и иска изплащането на пълната сума,
посочена от подателя на пратката с наложен
платеж да бъде изплатена на подателя, без
никаква удръжка.
1.6. Спешен пощенски запис: подателят
подава пощенско платежно нареждане в мястото за достъп на избрания оператор и иска
то да бъде предадено за тридесет минути и
пълната сума да е изплатена на получателя без
никаква удръжка при първото му поискване,
в което и да е място на достъп в страната на
местоназначение (съгласно списък с местата
за достъп до услугата в страната на местоназначението).
2. Правилникът определя мерките, необходими за изпълнението на настоящото
Споразумение.
Член 2
Определения
1. Компетентен орган – всеки национален
орган на страната-членка, който по силата на
правомощията, поверени му от закона или от
регламентацията, контролира дейността на
избрания оператор или на лицата, визирани в
настоящия член. Компетентният орган може
да се обръща към административните или
съдебните власти, свързани с борбата против
изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално към националното
звено за финансово разузнаване и надзорните
органи.
2. Частично погасяване – частично или
разсрочено плащане, извършвано от издаващия избран оператор в полза на изплащащия
избран оператор, с цел да се подпомогне хазната за услугите по пощенските плащания на
изплащащия избран оператор.
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3. Изпиране на пари – конвертиране или
прехвърляне на пари, извършвано от орган или
лице, което знае, че тези пари произхождат от
криминална дейност или от акт на участие в
подобна дейност, с цел скриване или прикриване на незаконния произход на парите или
подпомагане на всяко лице, участвало в тази
дейност, да избегне законовите последствия
от тази дейност; изпирането на пари трябва
да се смята за такова дори когато дейностите,
произвеждащи блага за изпиране, са преследвани на територията на друга страна-членка
или върху тази на трета страна.
4. Отделяне – задължително отделяне на
парите на потребителите от тези на избрания
оператор, което възпрепятства използването на
парите на потребителите за други цели освен
за изпълнението на услугите по пощенските
плащания.
5. Клирингова къща – в рамките на многостранните размени клиринговата къща обработва реципрочните задължения и кредити,
които са резултат от услугите, предлагани от
един избран оператор в полза на друг. Нейната
функция се състои в това да се осчетоводят
размените между операторите, чието уреждане
се извършва през уреждаща банка, както и
да се вземат необходимите мерки в случай
на инцидент при уреждането.
6. Клиринг – система, която позволява да
се сведе до минимум броят на плащанията,
които трябва да се извършват чрез съставянето на периодични салда между дебитите и
кредитите на заинтересованите партньори.
Клирингът включва две фази: определяне на
двустранните салда, след това чрез събиране
на двустранните салда да се изчисли глобалното положение на всеки по отношение на
общността, за да се извърши едно-единствено
уреждане съобразно дебитното или кредитното
положение на съответното ведомство.
7. Централизираща сметка – вкарване в
една-единствена сметка на пари, произхождащи от различни източници.
8. Сметка за свръзка – текуща пощенска
сметка, която избраните оператори си отварят
в рамките на двустранните отношения и с
помощта на която се уреждат реципрочните
задължения и кредити.
9. Престъпност – всеки тип на извършване
на престъпление или нарушение по смисъла
на националното законодателство.
10. Гаранционно внасяне – сума, внасяна
под формата на пари или ценни книжа, за
гарантиране на плащанията между избраните
оператори.
11. Получател – физическо или юридическо
лице, посочено от подателя като бенефициент
на записа или на пощенския вирмент.
12. Трета валута – междинна валута, използвана в случай на невъзможност за кон-
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вертиране между две валути или за целите
на компенсирането/уреждането на сметки.
13. Задължение за бдителност, отнасящо
се до потребителите – общо задължение на
избраните оператори, което включва следните
задължения:
13.1. идентифициране на потребителите;
13.2. запознаване с предмета на пощенското
нареждане за изплащане;
13.3. контролиране на пощенските нареждания за изплащане;
13.4. проверяване на актуалния характер
на информацията, свързана с потребителите;
13.5. сигна лизиране на компетентните
органи за съмнителни операции.
14. Електронни данни, свързани с пощенските нареж дания за изплащане – данни,
предавани по електронен път от един избран
оператор на друг, които са свързани с изпълнение на пощенски нареждания за изплащане,
рекламации, промяна или корекция на адреса
или обезщетяване; тези данни се приемат от
избраните оператори или се генерират автоматично от техните информационни системи и означават промяна на състоянието на
пощенското нареждане за изплащане или на
искането, свързано с нареждането.
15. Лични данни – лична информация,
необходима, за да се идентифицира подателят
или получателят.
16. Пощенски данни – данни, необходими за
упътването и проследяването на изпълнението
на пощенското нареждане за изплащане, за
статистиката, както и за системата за централизирано компенсиране.
17. Обмен на компютърни данни (EDI) – обмен на свързани с операции данни от компютър
към компютър посредством стандартизирани
мрежи и формати, съвместими със системата
на Съюза.
18. Подател – физическо или юридическо
лице, което дава нареждане на избран оператор
за извършване на пощенско нареждане за изплащане в съответствие с Актовете на съюза.
19. Финансиране на тероризъм – понятие,
което обхваща финансирането на терористични актове, терористи или на терористически
организации.
20. Пари на потребителите – суми, предадени в брой от подателя на издаващия избран
оператор, или суми, с които направо се задължава сметката на подателя, поддържана
в сметките на издаващия избран оператор,
или суми, предоставени чрез всякакво друго обезопасено информационно средство за
пренасяне на пари от подателя на разположение на избрания оператор или на всеки
друг финансов оператор с цел изплащане на
получателя, посочен от подателя, в съответствие с настоящото Споразумение и неговия
Правилник.
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21. Пощ енс к и з а п ис с н а лож ен п л атеж – оперативен термин, който се използва за обозначаване на пощенско платежно
нареждане, подадено в обмена за доставяне
на пратка с наложен платеж, както е определено в член 1 на настоящото Споразумение.
22. Валута на издаване – валута на страната на местоназначението или трета валута,
разрешена от страната на местоназначението,
в която е подадено пощенското нареждане
за изплащане.
23. Издаващ избран оператор – избран оператор, който предава пощенско нареждане за
изплащане на изплащащия избран пощенски
оператор в съответствие с Актовете на съюза.
24. Изплащащ избран оператор – избран
оператор, натоварен с изпълнението на пощенско нареждане за изплащане в страната
на местоназначението в съответствие с Актовете на съюза.
25. Период на валидност – период, през
време на който пощенското нареждане за
изплащане може да бъде законно изпълнено
или анулирано.
26. Място за достъп до услугата – физическо или виртуално място, където потребителят може да подаде или да получи пощенско
нареждане за изплащане.
27. Обезщетение – сума, дължима от издаващия избран оператор на изплащащия
избран оператор за извършване на изплащането на подателя.
28. Възможност за отменяне – възможност
за подателя да оттегли своето пощенско нареждане за изплащане (запис или вирмент)
до момента на изплащането или в края на
периода на валидност, ако изплащането не
е било извършено.
29. Риск от неизпълнение – риск, свързан
с неизпълнение на задълженията от една
от страните по договора, водещ до риск от
загуба или неликвидност.
30. Ликвиден риск – риск едната от двете
страни или един участник в системата за
уреждане да се окаже във временна невъзможност да изплати напълно задължението
си в изисквания срок.
31. Сигнализиране за подозрителни операции – задължение на избрания оператор,
произтичащо от национа лното законодателство или от резолюциите на Съюза, да
дава на компетентните национални органи
информация за подозрителните операции.
32. Проследяване и локализиране – система, която прави възможно да се проследи
и идентифицира стат усът на пощенското
нареждане за изплащане по всяко време.
33. Цена – сума, заплащана от подателя
на издаващия избран оператор за услуга по
пощенско плащане.
34. Подозрителна трансакци я – пощенско нареждане за изплащане или искане за
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обезщетяване, което се отнася за пощенско
нареждане за изплащане, единично или повтарящо се, свързано с нарушение по изпиране
на пари или по финансиране на тероризъм.
35. Потребител – физическо или юридическо лице, подател или получател, използващо услугите по пощенските плащания в
съответствие с настоящото Споразумение.
Член 3
Избиране на оператор
1. Страните-членки съобщават на Международното бюро, в срок от 6 месеца след
закриването на Конгреса, името и адреса на
правителствения орган, натоварен с контрола
върху услугите по пощенските плащания.
Освен това, страните-членки съобщават на
Международното бюро, в срок от 6 месеца
след закриването на Конгреса, името и адреса
на оператора(ите), официално избран(и) да
осигурява(т) експлоатацията на услугите по
пощенските плащания чрез неговата/техните
мрежа/мрежи, и да изпълняват задълженията,
произтичащи от Актовете на съюза върху
тех ните територии. Меж д у два Конг реса
всяка промяна, свързана с правителствените
органи и официално избраните оператори,
трябва да бъде съобщена на Международното
бюро в най-кратки срокове.
2. Избраните оператори предоставят услугите по пощенските плащания в съответствие
с настоящото Споразумение.
Член 4
Функции на страните-членки
1. Страните-членки вземат необходимите
мерки, за да се осигури непрекъсваемостта
на услугите по пощенските плащания, в случай на невъзможност на техния(те) избран(и)
оператор(и), без да се наруши отговорността
на този/тези оператор(и) пред останалите
избрани оператори, по смисъла на Актовете
на съюза.
2. В случай на невъзможност на нейния(те)
избран(и) оператор(и) страната-членка информира чрез посредничеството на Международното бюро останалите страни-членки,
които са страни по настоящото Споразумение
относно:
2.1. преустановяването на усл у гата по
меж д у народни те пощенск и п лащани я о т
съобщената дата и до следващо уведомяване;
2.2. предприетите мерки за възстановяване
на услугата под отговорността на който и да
е нов избран оператор.
Член 5
Оперативни функции
1. Избраните оператори носят отговорност
пред останалите оператори и потребителите
за изпълнението на услугите по пощенските
плащания.

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

2. Те носят отговорност за рискове, като
оперативни рискове, ликвидни рискове и
рискове от неизпълнение, в съответствие с
националното законодателство.
3. С цел въвеждане в действие на услугите
по пощенските плащания, чието предоставяне
им е поверено от съответните страни-членки,
избраните оператори сключват двустранни
или многостранни споразумения с избраните
оператори по техен избор.
Член 6
Принадлежност на парите при извършване
на услугите по пощенските плащания
1. Всяка парична сума, подадена в брой
или в дебит на сметка с цел изпълнение на
пощенско нареждане за изплащане, принадлежи на подателя до момента, когато тя е
изплатена или внесена в кредит по неговата
сметка, с изключение на пощенски запис с
наложен платеж.
2. През периода на валидност на пощенското нареждане за изплащане подателят може
да го оттегли до момента, когато съответната
сума е изплатена на получателя или е внесена
в кредит по неговата сметка, с изключение
на пощенски запис с наложен платеж.
3. Всяка парична сума, подадена в брой
или в дебит на сметка с цел изпълнение на
пощенски запис с наложен платеж, принадлежи на подателя на пощенската пратка с
наложен платеж до момента на издаване на
записа. След този момент пощенското плащане се счита за окончателно.
Член 7
Борба срещу изпирането на пари, финансирането на тероризъм и финансовата престъпност
1. Избраните оператори въвеждат в действие средствата, необходими за изпълнението
на техните задъл жени я, произтичащи от
националното и международното законодателство, насочени към борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризъм
и финансовата престъпност.
2. Те са длъжни да известяват компетентните органи на техните страни за подозрителните трансакции в съответствие със законите
и националните правилници.
3. Правилникът съдържа подробните задължения на избраните оператори по отношение на идентифицирането на потребителя,
необходимата бдителност и процедурите за
изпълнение на регламентацията в областта
на борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризъм и финансовата
престъпност.
Член 8
Поверителност и използване на лични данни
1. Страните-членки и техните избрани
оператори осиг у ряват поверителност та и
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сигурността на личните данни при спазване
на националното законодателство и където
е приложимо, международните задължения
и Правилника.
2. Личните данни могат да бъдат използвани само за целите, за които са събрани, в
съответствие с приложимото национално законодателство и международните задължения.
3. Лични данни могат да бъдат разкривани
единствено на трети страни, които са упълномощени от националното законодателство
за достъп до такива данни.
4. Избраните оператори информират клиентите си за използването на техните лични
данни и за целите, за които са събрани.
5. Данните, необходими за изпълнението
на пощенското нареждане за изплащане, са
поверителни.
6. За статистически цели, евентуално за
измерване на качеството на услугата и за
централизираното компенсиране, избраните
оператори са длъжни да съобщават пощенски
данни на Международното бюро на Съюза
най-малко веднъж в годината. Международното бюро обработва поверително личните
пощенски данни.
Член 9
Технологична неутралност
1. Размяната на данните, необходими за
предоставянето на услугите, определени в
настоящото Споразу мение, се у п равл ява
от принципа за технологична неутралност,
което означава, че предлагането на тези услуги не зависи от използваната специфична
технология.
2. Начините за изпълнение на пощенските
нареждания за изплащане, като условията за
подаване, приемане, изпращане, изплащане,
обезщетяване, обработка на рекламациите и
сроковете за предаване на парите на получателите, могат да се различават в зависимост
от технологията, използвана за предаване на
пощенското нареждане за изплащане.
3. Услугите по пощенските плащания могат да бъдат предлагани, като се комбинират
различни технологии.
Г л а в а

І І

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И К АЧЕСТВО НА
УСЛУГАТА
Член 10
Общи принципи
1. Достъпност чрез мрежата.
1.1. Услугите по пощенските плащания
с е п р ед ла гат о т избра н и т е операт ори в
тяхната(ите) мрежа(и) и/или във всяка друга
партньорска мрежа, така че да се осигури
най-широка достъпност до тези услуги.
1.2. Всички потребители имат достъп до
услугите по пощенските плащания незави-
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симо от съществуването на договорни или
т ърг овск и вза и моо т ношен и я с избра н и я
оператор.
2. Отделяне на сметките.
2.1. Парите на потребителите са отделени.
Тези пари и потоците, които генерират, са
отделени от останалите пари на операторите,
конкретно от техните собствени пари.
2.2. Урежданията, свързани с разплащането
между избраните оператори, са отделени от
урежданията, свързани с парите на потребителите.
3. Валута на издаването и валута на изплащането на пощенските нареждания за
изплащане.
3.1. Сумите на пощенските нареждания
за изплащане се изразяват и изплащат във
валутата на страната на местоназначението
или във всяка друга валута, разрешена от
страната на местоназначението.
4. Безотказност.
4.1. Предаването по електронен път на
пощенските нареж дания за изплащане се
подчинява на принципа на безотказност, по
смисъла на който издаващият избран оператор
не може да постави под съмнение съществуването на споменатите по-горе нареждания,
а изплащащият избран оператор не може
да оспори ефективно полу чените авоари,
доколкото съобщението е в съответствие с
прилаганите технически норми.
4.2. Безотказността на пощенските нареждания за изплащане, изпратени по електронен
път, трябва да се осигури чрез технически
средства независимо от системата, използвана
от избраните оператори.
5. Изпълнение на пощенски нареждания
за изплащане.
5.1. Пощенските нареждания за изплащане,
предавани между избраните оператори, се
изпълняват при условията на разпоредбите на
настоящото Споразумение и на националното
законодателство.
5.2. В мрежата на избраните оператори
сумата, предадена от подателя на изпращащия избран оператор, е същата както тази,
изплащана на получателя от изпращащия
избран оператор.
5.3. Изплащането на получателя не е свързано с получаването от изплащащия избран
оператор на съответните пари на подателя.
То се извършва при условието за спазване
от страна на издаващия избран оператор на
неговите задължения към изплащащия избран
оператор, свързани с паричните вноски и
захранването на сметката за свръзка.
6. Ценообразуване.
6.1. Издаващият избран оператор определя
цената на услугите по пощенските плащания.
6.2. Цената може да бъде завишавана с
разходите за всяка друга или допълнителна
услуга, изисквана от подателя.
7. Освобождаване от цени.
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7.1. Разпоредбите на Всемирната пощенска
конвенция относно освобождаването от цени
на пощенски пратки, предназначени за военнопленници или интернирани граждански
лица, трябва да се прилагат към услугите по
пощенските плащания за този тип получатели.
8. Възнаграждение на изплащащия избран
оператор.
8.1. Изплащащият избран оператор получава възнаграждение от издаващия избран
оператор за изпълнението на пощенски нареждания за изплащане.
9. Периодичност на урежданията между
избраните оператори.
9.1. Периодичността на урежданията между
избраните оператори на сумите, изплащани на получателя или внасяни в кредит по
неговата сметка от подателя, може да бъде
различна от тази, приета за уреждането на
възнагражденията между избраните оператори. Уреждането на сумите, изплащани на
получателите или внасяни в кредит по техните сметки, се извършва най-малко един
път на месец.
10. Задължение за информиране на потребителите.
10.1. Потребителите имат право на информацията, която се публикува и съобщава
на всеки подател: условия на предоставяне
на услугите по пощенските плащания, цени,
разходи, такси и начини на конвертиране,
условия на прилагане на отговорността и
адреси на службите за информация и за
рекламации.
10.2. Дост ъпът до тази информаци я е
безплатен.
Член 11
Качество на услугата
1. Избраните оператори могат да решат
да идентифицират услугите по пощенските
плащания посредством колективна търговска марка.
2. Съвет ът по пощенска експлоатаци я
определя нормативите, елементите и стандартите за качеството на услугата за пощенските нареждания за изплащане, предавани
по електронен път.
3. Избраните оператори трябва да прилагат минимален брой елементи и стандарти
за качеството на услугата за пощенските
нареж дани я за изплащане, предавани по
електронен път.
Г л а в а

І І І

ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБМЕНА НА
КОМПЮТЪРНИ ДАННИ
Член 12
Взаимодействие
1. Мрежи.
1.1. За осигуряване на обмена на данни,
необходими за изпълнението на услугите по
пощенските плащания между всички избрани
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оператори и за контрола върху качеството на
услугата, всички избрани оператори използват
компютърната система за обмен на данни
(ЕDI) на Съюза или всяка друга система,
която позволява да се осигури взаимодействието на услугите по пощенските плащания,
в съответствие с настоящото Споразумение.

2. Сроковете за отдаване на разположение
на пари са определени в двустранните и многостранните споразумения между избраните
оператори.

Член 13
Защита на електронния обмен

1. Избраните оператори съобщават на
Международното бюро на Всемирния пощенски съюз максималните суми за изпращане
и за получаване, определени в съответствие
с тяхното национално законодателство.

1. Избраните оператори носят отговорност за доброто функциониране на тяхното
оборудване.
2. Е лек т рон но т о п реда ва не на да н н и
трябва да бъде защитено, за да се осигурят
автен т и чност та на п редавани те данни и
тяхната цялост.
3. Избраните оператори трябва да осигурят
защитата на трансакциите в съответствие с
международните норми.
Член 14
Проследяване и локализиране
1. Системите, използвани от избраните оператори, трябва да позволяват проследяването
на обработката на пощенското нареждане за
изплащане и неговото анулиране от подателя
до момента, когато съответната сума е изплатена на получателя или внесена в кредит
по неговата сметка или, при необходимост,
изплатена на подателя.
Ч А С Т

І І

ПРАВИЛА, ПРИЛАГАНИ ЗА УСЛУГИТЕ ПО
ПОЩЕНСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
Г л а в а

І

ОБРАБОТК А НА ПОЩЕНСКИТЕ НАРЕЖДАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ
Член 15
Подаване, приемане и предаване на пощенски
нареждания за изплащане
1. Условията за подаване, приемане и предаване на пощенски нареждания за изплащане
са определени в Правилника.
2. Продължителност та на валидност та
на пощенските нареждания за изплащане
не може да се удължава и е определена в
Правилника.
Член 16
Проверяване и отдаване на разположение
на пари
1. След проверка на самоличността на
получателя в съответствие с националното
законодателство и след проверка на достоверността на информацията, предоставено от
получателя, изплащащият избран оператор
извършва изплащането в брой. По отношение
на запис за вирмент или вирмент той внася
сумата в кредит по сметката на получателя.

Член 17
Максимална сума

Член 18
Заплащане
1. Обхват на заплащането.
1.1. Заплащането в рамките на услугите по
пощенските плащания обхваща пълния размер на пощенското нареждане за изплащане
във валутата на издаващата страна. Сумата,
която следва да бъде заплатена, трябва да е
равностойна на сумата, платена от подателя,
или на сумата, начислена върху неговата
сметка. Цената на услугата по пощенското
плащане следва да бъде добавена към сумата
за заплащане в случай на грешка, допусната
от избрания оператор.
1.2. Не се прилага заплащане за пощенски
запис с наложен платеж.
Г л а в а

І І

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
Член 19
Рекламации
1. Рекламациите се приемат в срок от 6
месеца, смятано от деня, следващ приемането
на пощенското платежно нареждане.
2. Избраните оператори, при спазване на
условията на тяхното национално законодателство, имат право да събират от техните
клиенти такса за рекламация на пощенските
нареждания за изплащане.
Член 20
Отговорност на избраните оператори пред
потребителите
1. Обработка на парите.
1.1. С изключение на пощенския запис с
наложен платеж издаващият избран
оператор е отговорен пред потребителя за сумите, изплатени на гише или
внесени по сметката на подателя, до
момента, когато:
1.1.1. п ощенското нареждане за изплащане
е било редовно изплатено, или
1.1.2. в несено в кредит по сметката на
получателя, или
1.1.3. в ърнато на подателя в брой или чрез
вписване в кредит по неговата сметка.
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1.2. З
 а пощенски запис с наложен платеж
издаващи ят избран оператор е отговорен пред получателя за сумите,
изплатени на гише или внесени по
сметката на подателя, до момента,
когато пощенският запис с наложен
платеж е напълно изплатен или внесен
в кредит по сметката на получателя.
Член 21
Взаимни задължения и отговорности на избраните оператори
1. Всеки избран оператор е отговорен за
собствените си грешки.
2. Условията и степента на отговорност са
определени в Правилника.
Член 22
Освобождаване от отговорност на избраните
оператори
1. Избраните оператори не са отговорни за:
1.1. в случай на забавяне при изпълнението
на услугата;
1.2. когато, вследствие на разрушаването
на данните, свързани с услугите по
пощенските плащания, което е резултат
на изключителни обстоятелства, те не
могат да се отчетат за изпълнението на
пощенското нареждане за изплащане,
доколкото доказателството за тяхната
отговорност не е било уредено по друг
начин;
1.3. когато вредата е била причинена от
грешка или нехайство на подателя,
по-специално по отношение на задължението му да предоставя коректна
информаци я за неговото пощенско
нареждане за изплащане, включително
за законния произход на подадените
пари, както и мотивите за пощенското
нареждане за изплащане;
1.4. в случай на задържане на подадените
пари;
1.5. в случай че се касае за пари на военнопленници или на интернирани
граждански лица;
1.6. в случай че потребителят не е подал
никаква рекламация в срока, определен
в настоящото Споразумение;
1.7. в случай че е изтекъл срокът на давност та за усл у гите по пощенск ите
плащания.
Член 23
Условия, свързани с отговорността
1. Разпоредбите, свързани с отговорността,
съдържащи се в членове 20 – 22, не могат да
бъдат обект на условия, с изключение при
двустранно договаряне.
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Г л а в а

І І І

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Член 24
Счетоводни и финансови правила
1. Счетоводни правила.
1.1. Избраните оператори спазват счетоводните правила, определи в Правилника.
2. Изготвяне на месечни и общи сметки
2.1. И зплащащият избран оператор изготвя за всеки издаващ избран оператор
месечна сметка на сумите, изплатени
в рамките на услугите по пощенските
плащания. Месечните сметки, съобразно периодичност та, са част от
обща сметка, която включва паричните вноски и на базата на която се
изготвя салдо.
3. Частична парична вноска.
3.1. В случай на неравновесие при размените между избраните оператори
издаващият избран оператор внася
н а и з п л а щ а щ и я и з б р а н о п е р ат о р
най-малко един път в месеца като
дебит за периода частична парична
вноска. В случай, когато увеличаването на честотата на уреждането на
размените води до скъсяване до под
една седмица продължителността на
сроковете, избраните оператори могат
да се договорят за отказ от парична
вноска.
4. Централизираща сметка.
4.1. По принцип всеки избран оператор
разполага с централизираща сметка,
предназначена за парите на потребителите. Тези пари се използват изключително за уреждане с избрания
оператор на пощенските нареждания
за изплащане, изплатени на получателите, или за изплащане на подателите
на неизпълнените пощенски нареждания за изплащане.
4.2. К огат о избра ни я т операт ор п ра ви
частични парични вноски, те се внасят по кредит на централизиращата
сметка на изплащащия избран оператор. Частичните парични вноски
служат изключително за плащанията
към получателите.
5. Гаранционна вноска.
5.1. Внасяне на гаранционна вноска може
да бъде изиск вана съобразно услови я та,
предвидени в Правилника.
Член 25
Уреждане на сметки и компенсиране
1. Централизирано уреждане на сметки.
1.1. Урежданията на сметки между избраните оператори могат да преминат
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през централизирана клирингова къща
съобразно начините, предвидени в
Правилника. Те се извършват от централизираните сметки на избраните
оператори.
2. Двустранно уреждане на сметки.
2.1. Ф актуриране на базата на салдото на
общата сметка.
2.1.1. В общия случай избраните оператори,
които не са членове на централизираната система за компенсиране,
уреждат своите сметки на базата на
салдото на общата сметка.
2.2. Сметка за свръзка.
2.2.1. К огато избраните оператори разполагат с институция за пощенски
чекове, всеки от тях може да открие
сме т к а за свр ъ зк а , по с р едс т вом
която да уреждат взаимните си задължения, произтичащи от услугата
за пощенски плащания.
2.2.2. В случай че изплащащият избран
оператор не разполага с институция
за пощенски чекове, сметката за
свръзка може да бъде отворена във
всяко друго финансово учреждение.
2.3. Валута на уреждането на сметки.
2.3.1. Уреждането на сметки се извършва
във валутата на страната на местоназначението или в трета валута,
договорена между избраните оператори.
Ч А С Т

І І І

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 26
Резерви, представени по време на Конгреса
1. Резерви, несъвместими с предмета и
целта на Съюза, не се разрешават.
2. По общо правило, страните-членки, на
които гледната точка не се споделя от останалите страни-членки, трябва, в рамките на
възможното, да се присъединят към мнението на мнозинството. Резервите трябва да се
поставят само при абсолютна необходимост
и да бъдат надлежно мотивирани.
3. Всяка резерва към членове на настоящото Споразумение трябва да бъде предложена
на Конгреса под формата на предложение,
изготвено на един от работните езици на
Международното бюро, в съответствие със
съответните разпоредби на Вътрешния правилник на Конгресите.
4. За да стане ефективна, всяка резерва,
представена на Конгреса, трябва да бъде одобрена от мнозинството, получено поотделно
за всеки случай, за изменението на члена,
за който се отнася от резервата.
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5. По принцип, резервата се прилага на
базата на реципрочност меж ду странитечленки, които са я поставили, и останалите
страни-членки.
6. Резервите към настоящото Споразумение се включват в Заключителен протокол
на базата на одобрените от Конгреса предложения.
Член 27
Заключителни разпоредби
1. Конвенцията се прилага в случай на
необходимост по аналогия за всичко, което
не е изрично уредено от настоящото Споразумение.
2. Член 4 на Устава не се прилага към
настоящото Споразумение.
3. Условия за одобряване на предложенията, отнасящи се до настоящото Споразумение
и неговия Правилник:
3.1. З а да станат изпълними, предложени ята, представени на Конгреса и
отнасящи се до настоящото Споразумение, трябва да бъдат одобрени
от мнозинството от присъстващи на
Конгреса и гласуващи страни-членки,
които имат право на глас и са страни по Споразу мението. Най-малко
половината от тези страни-членки,
представени на Конгреса и с право на
глас, трябва да присъстват по време
на гласуването.
3.2. З а да станат изпълними, предложенията, отнасящи се до Правилника
на настоящото Споразумение, трябва
да бъдат одобрени от мнозинството
от присъстващи и гласуващи членове
на Съвета по пощенска експлоатация,
които имат право на глас и са страни
по Споразумението.
3.3. З а да станат изпълними, предложенията, представени между два Конгреса и отнасящи се до настоящото
Споразумение, трябва да обединяват:
3.3.1. к огато става въпрос за добавяне
на нови разпоредби – две трети от
гласовете и най-малко половината
от участвалите в гласуването страни-членки, които са страни по Споразумението и имат право на глас;
3.3.2. к огато става въпрос за изменение на
разпоредби на настоящото Споразумение – мнозинството от гласовете
и най-малко половината от участвалите в гласуването страни-членки,
които са страни по Споразумението
и имат право на глас;
3.3.3. к огато става въпрос за тълкуване на
разпоредби на настоящото Споразумение – мнозинството от гласовете.
3.4. Н езависимо от разпоредбите, предвидени в т. 3.3.1, всяка страна-членка,
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чието национално законодателство
е все още несъвместимо с предлаганата добавка, има право да направи
писмена декларация до Генералния
директор на Международното бюро,
в която посочва, че є е невъзможно
да приеме тази добавка, в срок от 90
дни, смятано от датата на уведомяването за добавката.
Член 28
Привеждане в изпълнение и срок на действие на
Споразумението за услугите по пощенските
плащания
1. Настоящото Споразумение се привежда
в изпълнение от 1 януари 2014 г. и остава в
сила до привеждане в изпълнение на Актовете на следващия Конгрес.
В у вер ен ие на ко е т о, п ъ л номощ н и т е
представители на Правителствата на договарящите се страни подписаха настоящото
Споразумение в един екземпляр, който е
депози ран п ред Генера лни я ди рек тор на
Меж д у народното бюро. Меж д у народно т о
бюро на Всемирния пощенски съюз ще предаде копие от него на всяка една страна по
Споразумението.
Изготвено в Доха на 11 октомври 2012 г.
9216

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

ВЕСТНИК

Като се има предвид, че:
(1) Република България е заявила, че ще
започне проект, състоящ се в съфинансиране заедно, наред с другото, с Европейските структурни и инвестиционни
фондове („ЕСИФ“ или „фондове на ЕС“)
и изпълнение на мултисекторни инвестиционни схеми (всяка наречена „Схема“
и заедно – „Схеми“) по Оперативните
програми („Оперативни програми“ или
„ОП“) и Споразумението за партньорство на България („СП“), одобрено от
Европейската комисия за програмния
период 2014 – 2020 г., по-специално в
областта на транспорта (включително
градски транспорт) и околната среда,
както и избрани транспортни схеми,
одобрени в рамките на Механизма за
свързване на Европа („МСЕ“), както е
описано по-специално в техническото
описание („Техническо описание“), изложено в Приложение А („Проект“). На
по-късен етап, без ангажимент от страна
на Банката по искане на Кредитополучателя и след одобрение от вътрешните
компетентни органи на Банката, тази
операция може да бъде разширена с
други сектори и Оперативни програми,
включени в СП.
(2) Общата стойност на Проекта според
оценката на Банката е 4 322 800 000 евро
и Кредитополучателят е заявил, че възнамерява да финансира Проекта, както
следва:

ФИНАНСОВ ДОГОВОР

меж д у Реп у бл и к а Бъ л г ари я и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на
ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“)
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 11 декември 2014 г. – ДВ,
бр. 103 от 2014 г. В сила за Република България
от 18 декември 2014 г.)
Този договор се сключва между:
Реп ублика Българи я,
действаща чрез Министерството на финансите,
представлявано от министъра на финансите („Кредитополучател“)
г-н Владислав Горанов,
от една страна, и
Е вр опейск ат а и нвестиционна банка със
седалище бул. Конрад
Аденауер 100, Люксембург, L-2950 Люксембу рг, представл явана („Банката“)
от вицепрезидента
г-н Ласло Бараняй,
от друга страна.
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Източник
Национален принос
(включително кредит от ЕИБ
Фондове на ЕС
ОБЩО

Стойност
(млн. евро)
661,9
500)
3660,9
4322,80

(3) С
 цел изпълнение на финансовия план,
изложен в т. (2) на преамбюла, Кредитополучателят е поискал от Банката
кредит в размер 500 000 000 евро.
(4) Б анката, като има предвид, че финансирането на Проекта попада в обхвата
на нейните функции, и взема предвид
изложенията и фактите, цитирани в преамбюла, реши да даде ход на искането на
Кредитополучателя, като му предостави
кредит в размер до 500 000 000 евро
съгласно този Финансов договор („Договора“), при условие че общата сума
на заема от Банката няма в никакъв
случай да превишава 50 % от общата
стойност на Проекта, посочена в т. (2)
от преамбюла.
(5) Подборът, подготовката, обществените
поръчки, изпълнението и наблюдението
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на Схемите се определят в рамките
на съответните Регламенти на ЕС за
Структурните и инвестиционни фондове, приложими за Кохезионния фонд
(„КФ“) и Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“) и обхващащи
програмния период 2014 – 2020 г.
(6) С хемите се ползват от фондовете на
ЕС и се основават на разпоредбите на
Споразумението за партньорство на
България, одобрено от Европейската
комисия, което в съответствие с разпоредбите на Европейските структурни
и инвестиционни фондове установява
рамката на Европейския съюз за безвъзмездната помощ за сближаване/
структурната безвъзмездна помощ за
периода 2014 – 2020 г. („Безвъзмездни
помощи от ЕС“).
(7) К ред и т опол у чат ел я т гара н т и ра, че
средствата, предоставени от Банката
съгласно този Договор, се предоставят
на крайните бенефициенти (всеки един
„Бенефициент“), включващи местни
власти и други публични и частни субекти от съответните сектори, които
получават подкрепа от съответните
програми.
(8) К омпетентният орган за вземане на
решения на Кредитополучателя е разрешил заемането на сумата 500 000 000
евро, предоставена с този кредит, при
условията и по реда, определени в този
Договор, в съответствие с приложимите
закони и процедури.
(9) В устава на Банката е предвидено, че
Банката трябва да гарантира, че нейните
средства се използват възможно найрационално в интерес на Европейския
съюз; и съответно редът и условията за
операциите по заеми на Банката трябва
да бъдат съобразени със съответните
политики на Европейския съюз.
(10) Ф инансирането на проекта включва
безвъзмездна помощ от ЕС, някои
държавни субсидии или безвъзмездни средства и осигуряването на тези
средства е надлежно одобрено (или
във всеки случай ще бъде надлежно
одобрено преди усвояването на тези
средства) и те ще бъдат предоставени
в съответствие с всички изисквания
на съответното законодателство на
Европейския съюз.
(11) Б анката счита, че достъпът до информация играе съществена роля за намаляване на екологичните и социалните
рискове, включително и нарушения
на човешките права, свързани с проектите, които финансира, и затова е
установила своята Политика за прозрачност, чиято цел е да се подобри
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отчетността на Групата на ЕИБ към
нейните заинтересовани лица и гражданите на Европейския съюз като цяло.
(12) О бработването на лични данни се
извършва от Банката в съответствие
с приложимото законодателство на
Европейския съюз относно защитата
на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите
и органите на Европейския съюз и за
свободното движение на тези данни.
Затова сега с настоящото страните се договориха за следното:
ТЪЛКУВАНЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(а) Тълкуване
В този договор:
(i)	  Позоваванията на „членове“, „точки от
Преамбюла“, „Приложения“ и „Анекси“,
освен ако изрично е предвидено друго,
са позовавания съответно на „членове“,
„точки от Преамбюла“, „Приложения“
и „Анекси“ към този Договор.
(ii)	   Позоваванията на разпоредби на правото са позовавания на тези разпоредби,
както са изменени или въведени отново.
(iii)	Позоваванията на всяко друго споразумение или инструмент са позовавания
на това друго споразумение или инструмент, както е изменено, обновено,
допълнено, разширено или въведено
отново.
(b) Дефиниции
В този договор:
„Краен срок за приемане“ за уведомления
означава:
(а) 16,00 ч. люксембургско време в деня
на доставянето, ако уведомлението е
доставено до 14,00 ч. в работен ден; или
(b) 11,00 ч. люксембургско време на следващия ден, който е работен, ако уведомлението е доставено след 14,00 ч.
люксембургско време на всеки такъв
ден или е доставено в ден, който не е
работен ден.
„Писмо за разпределение“ има значението,
дадено в член 1.09А.
„Процедура за разпределение“ означава
процедурата, установена в съответствие с
член 1.09А.
„Искане за разпределение“ е искането,
предоставено на Банката съгласно член 1.09А.
„Разрешение“ означава потвърж дение,
разрешение, съгласие, одобрение, резолюция,
лиценз, освобождаване, завеждане, нотариална
заверка или регистрация.
„Бенефициент“ има значението, определено
в т. (7) от преамбюла.
„Директива за птиците“ означава Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно
опазването на дивите птици, както периодично е изменяна, допълвана и консолидирана.
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„България“ означава Република България.
„Работен ден“ означава ден (различен от
събота и неделя), в който Банката и търговските банки са отворени за работа в Люксембург.
„ Цен т ра л на коорд и н и ра щ а с т ру кт у ра
за контакт“ има значението, дадено му в
член 6.05(g).
„Случай на промяна на законодателство“
има значението, дадено в член 4.03А(3).
„Договор“ има значението, дадено в т. (4)
от преамбюла.
„Кредит“ има значението, дадено в член 1.01.
„Кримина лно прест ъп ление“ означава
всяко от следните криминални престъпления
така, както е приложимо: измама, корупция,
принуда, тайни споразумения, обструкция,
изпиране на пари, финансиране на тероризма.
„Дългов инстру мент“ има значението,
дадено в член 7.
„Неустойка при отлагане“ означава неустойка, изчислена върху размера на отложените или
спрените плащания при процентната ставка
(ако е по-висока от нула), с която:
– лихвеният процент, който би бил приложим към тази сума, ако тя е била
изплатена на Кредитополучателя на
Планираната дата на отпускане на
средства,
надвишава
– EURIBOR (едномесечна ставка) минус
0,125 % (12,5 базисни пункта), освен
ако тази стойност е по-малка от нула,
като в този случай тя ще се фиксира
на нула.
Такава неустойка се начислява от Планираната дата на отпускане на средства до
Датата на отпускане на средства или, според
случая, до датата на прекратяване на Транш,
за който е издадено известие в съответствие
с този Договор.
„Дата на отпускане на средства“ означава
датата, на която е извършено фактическото
плащане на Транш от Банката.
„Известие за отпускане на средства“ означава известие от Банката до Кредитополучателя
въз основа на и в съответствие с член 1.02С.
„Искане за отпускане на средства“ означава
известие, което по същество е във формата,
определена в Приложение С.1.
„Случай на срив“ означава едно или и
двете от:
(a) съществено нарушаване на тези платежни или комуникационни системи или
на тези финансови пазари, които във
всеки случай трябва да работят, за да
могат да бъдат извършвани плащанията
във връзка с този Договор; или
(b) настъпване на всяко друго събитие, което води до прекъсване (от техническо
или свързано със системите естество)
на с ък рови щ н и т е и л и п лат еж н и т е
операции, било то на Банката или на
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Кредитополучателя, и което възпрепятства тази страна:
(i)   д а изпълнява своите задължения за
плащане по този Договор, или
(ii)  да осъществява комуникация с други
страни,
и което прекъсване (и в двата случая по
(a) или (b) по-горе) не е причинено от и е
извън контрола на страната, чиито операции
са нарушени.
„Околна среда“ означава следното, доколкото оказва влияние на човешкото здраве и
социалното благополучие:
(а) флора и фауна;
(b) почва, вода, въздух, климат и ландшафт,
и
(c) културно наследство и застроена среда,
и включва, без ограничение, трудовото и
общностното здраве и безопасност.
„Екологично одобрение“ означава всяко
разрешение, изискващо се съгласно Законодателството за опазването на околната среда.
„Екологичен иск“ означава всек и иск,
производство, официално уведомление или
разследване от което и да е лице във връзка с
който и да е Закон за опазването на околната
среда във връзка с финансираните в рамките
на Проекта Схеми.
„Оценка на въздействието върху околната
среда“ или „ОВОС“ означава всяка оценка на
въздействието върху околната среда, която се
изисква да се извършва във връзка с Проект в
съответствие с правото на ЕС, и по-специално
с Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда и подзаконовите
актове или инструменти за прилагането є в
Република България с измененията към тях.
„Директива относно оценката на въздействието върху околната среда“ означава Директива 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 г. относно
оценката на въздействието на някои публични
и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО,
2009/31/ЕО, и по-специално с Директива
2011/92/ЕС, както периодично са изменени,
допълнени и консолидирани.
„Законодателство за опазването на околната среда“ означава:
(а) правото на Европейския съюз, включително принципи и стандарти;
(b) българските закони и подзаконови актове, и
(c) приложимите международни договори,
в които основната цел е съхраняването,
опазването или подобряването на околната
среда.
„Безвъзмездни помощи от ЕС“ има значението, дадено в т. (6) на преамбюла.
„Европейски структурни и инвестиционни
фондове“, или „ЕСИФ“ означава:
(а) Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“);
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(b) Европейския социален фонд („ЕСФ“);
(c) Кохезионния фонд („КФ“);
(d) Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони („ЕЗФРСР“);
(e) Европейския фонд за морско дело и
рибарство („ЕФМДР“),
във всеки отделен случай, както са определени съгласно съответните регламенти за
Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
„Регламенти за Европейските структурни
и инвестиционни фондове“ означава:
(а) Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР): Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело
и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за
рег иона л но разви т ие, Европейск и я
социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
(b) По отношение на ЕФРР: Регламент (ЕС)
№ 1301/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално
развитие и специфични разпоредби по
отношение на целта „Инвестиции за
растеж и работни места“ и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1080/2006;
(c) По отношение на ЕСФ: Регламент (ЕС)
№ 1304/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006
на Съвета;
(d) По отношение на КФ: Регламент (ЕС)
№ 1300/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета;
(e) По отношение на ЕЗФРСР: Регламент
(ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета;
(f) По отношение на ЕФМДР: Регламент
(ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
за Европейския фонд за рибарство и
морско дело и за отмяна на Регламенти
(ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006,
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(ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на
Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011
на Европейския парламент и на Съвета,
и включва всички изменения в тях и всяко друго законодателство на ЕС, приложимо
периодично към съответните Европейски
структурни и инвестиционни фондове.
„EURIBOR“ има значението, дадено в
Приложение B.
„Евро“ означава законната валута на държавите – членки на Европейския съюз, които го
приемат или са го приели като своя парична
единица в съответствие с приложимите разпоредби на Договора за Европейския съюз и
Договора за функционирането на Европейския
съюз или на наследяващите ги договори.
„Случай на неизпълнение“ означава всяко
от обстоятелствата, събитията и явленията,
посочени в член 10.01.
„Крайна дата на разполагаемост“ означава
31 декември 2023 г.
„Фиксиран лихвен процент“ означава годишния лихвен процент, определен от Банката
в съответствие с приложимите принципи,
периодично определяни от управителните
органи на Банката за заемите, отпуснати при
фиксирана лихва, деноминирани във валутата
на Транша и предлагащи равностойни условия
за погасяване на главницата и плащането на
лихвите.
„Транш с фиксиран лихвен процент“ означава Транш, при който се прилага Фиксиран
лихвен процент.
„Променлив лихвен процент“ означава
лихвен процент с фиксиран спред, който е
годишният лихвен процент, определен от
Банката за всеки последващ Референтен период за променлив лихвен процент, равен на
EURIBOR плюс Спред.
„Референтен период на променлив лихвен
процент“ означава всеки период от една Дата
на плащане до следващата съответна Дата
на плащане; първият Референтен период на
променлив лихвен процент започва да тече
от датата на изплащане на Транша.
„Транш с променлив лихвен процент“ означава Транш, при който се прилага променлив
лихвен процент.
„Форми A/B“ означава всяка Форма А
или Форма B според Директивата на ЕС
за местообитанията и Директивата на ЕС
за птиците, приложени към този Договор в
Приложение А3.5.
„Директивата на ЕС за местообитанията“
означава Директива 92/43/ЕИО на Съвета за
запазването на природните местообитания и
на дивата флора и фауна, както е изменена,
допълнена и консолидирана периодично.
„Случай на предсрочно погасяване, при
което се дължи неустойка“ означава случай
на предсрочно погасяване, различен от определените в параграфи 4.03A(2).
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„Корекция/конверсия на лихва“ означава
определяне на нови финансови условия по
отношение на лихвения процент, по-специално въз основа на един и същ лихвен процент
(„корекция“) или на база различен лихвен
процент („конверсия“), който може да бъде
предложен за оставащия срок на Транш или
до следващата Дата на корекция/конверсия
на лихва, ако има такава, за сума, която към
предлаганата Дата на корекция/конверсия на
лихва е не по-малко от 10 000 000 евро или
техния еквивалент.
„Дата на корекция/конверсия на лихва“
означава датата, която трябва да бъде Дата на
плащане, определена от Банката в съответствие с член 1.02C в Известието за отпускане
на средства или в съответствие с член 3 и
Приложение D.
„Предложение за корекция/конверсия на
лихва“ означава предложение, направено от
Банката съгласно Приложение D.
„Искане за корекция/конверсия на лихва“
означава писмено известие от Кредитополучателя, получено най-малко 75 дни преди
Датата на корекция/конверсия на лихва, с
което се отправя искане до Банката да представи Предложение за корекция/конверсия на
лихва. В Искането за корекция/конверсия на
лихва се посочват също:
(а) Датите на плащане, избрани в съответствие с разпоредбите на член 3.01;
(b) предпочетеният погасителен план, избран в съответствие с член 4.01, и
(с) всяка по-нататъшна Дата на корекция/
конверсия на лихва, избрана в съответствие с член 3.01.
„Заем“ означава общата сума на периодично
изплатените от Банката Траншове съгласно
този Договор.
„Случай на пазарен срив“ означава всяко
едно от следните обстоятелства:
(а) по разумното мнение на Банката са
налице събития или обстоятелства, които влияят неблагоприятно на достъпа
на Банката до нейните източници на
финансиране;
(b) по мнение на Банката средствата не
са достъпни от обичайните източници
на финансиране, за да може адекватно
да се финансира Транш в съответната
валута и/или за съответния падеж и/
или във връзка с профила на възстановяване на такъв Транш;
(c) във връзка с Транш, по отношение на
който лихвата е или би се плащала при
променлив лихвен процент:
(A) р азходите на Банката за осигуряване на средства от източниците
є на финансиране така, както са
определени от Банката, за период,
равен на Референтния период на
променлив лихвен процент за този
Транш (т.е. на паричния пазар), ще
бъдат над приложимия EURIBOR;
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или
(B) Б анката прецени, че не съществуват
подходящи и справедливи средства
за установяване на приложимия
EURIBOR за съответната валута на
този Транш или не е възможно да се
определи EURIBOR в съответствие
с определението, съдържащо се в
Приложение B.
„Значителна неблагоприятна промяна“
означава по отношение на Кредитополучателя
всяко събитие или промяна на условие, засягащо Кредитополучателя, което по разумното
мнение на Банката съществено уврежда способността на Кредитополучателя да изпълнява
задълженията си по този договор.
„Дата на падеж“ е последната дата за
погасяване на транш, определена съгласно
член 4.01(b)(iv).
„Обект, включен в Натура 2000“ означава
всяка зона, определена като: (i) специална
защитена зона съгласно Директивата за местообитанията, и/или (ii) специална защитена
зона съгласно Директивата за птиците.
„Транш, за който е издадено известие“
означава Транш, за който банката е издала
Известие за отпускане на средства.
„Оперативни програми“ (или „ОП“) има
значението, дадено в т. (1) от преамбюла, и
включва всяка и всички (в зависимост от
контекста) от следните регионални оперативни програми, както е приложимо: (а) ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура“;
(b) ОП „Околна среда“, и (c) ОП „Региони в
растеж“. Избрани транспортни схеми, одобрени в рамките на Механизма за свързване на
Европа („МСЕ“), също ще бъдат допустими
по тази операция.
„Дата на плащане“ означава годишните,
полугодишните или тримесечните дати, посочени в Известието за отпускане на средства,
до Датата на корекция/конверсия на лихва,
ако има такава, или до Датата на падежа и
ако която и да е от тези дати не е Съответен
работен ден, Датата на плащане ще бъде:
(а) за Транш с фикси ран ли х вен п ро цент – следващият Съответен работен
ден, без корекция на лихвата, дължима
по силата на член 3.01; и
(b) за Транш с променлив лихвен процент – следващият ден, ако има такъв,
от съответния календарен месец, който
е Съответен работен ден, или ако няма
такъв, най-близкият предишен ден, който е Съответен работен ден, във всички
случаи със съответните корекции на
лихвения процент, дължими съгласно
член 3.01.
„Предсрочно погасена су ма“ означа ва
сумата на даден Транш, която се погасява
предсрочно от Кредитополучателя в съответствие с член 4.02A.
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„Дата на предсрочно погасяване“ означава
датата, която трябва да бъде Дата на плащане,
на която Кредитополучателят предлага да извърши плащане на Предсрочно погасена сума.
„Случай на предсрочно погасяване“ означава всяко едно от събитията, описани в
член 4.03A.
„Неустойка при предсрочно погасяване“
означава по отношение на всяка част от главницата, която ще бъде погасена или анулирана,
сумата, съобщена на Кредитополучателя от
Банката като настояща стойност (към датата
на погасяване) на сумата, ако има такава, с
която:
(а) лихвата, която би била натрупана след
това върху Предсрочно погасената сума
за периода от Датата на предсрочно
погасяване до Датата на корекция/
конверсия на лихва, ако има такава,
или до Датата на падежа, ако тази сума
не бъде погасена предсрочно;
(b) надвишава лихвата, която би се натрупала през този период, ако би била
изчислена при Процент на преразпределение, по-малък от 0,15 % (петнадесет
базисни пункта).
Споменатата настояща стойност се изчислява при сконтов процент, равен на Процента
на преразпределение, прилаган при всяка
съответна Дата на плащане.
„Известие за предсрочно погасяване“ означава писмено известие от Банката до Кредитополучателя в съответствие с член 4.02C.
„Искане за предсрочно погасяване“ означава писмено искане от Кредитополучателя
до Банката за предсрочно погасяване на целия Заем или част от него в съответствие с
член 4.02A.
„Проект“ има значението, дадено в т. (1)
от преамбюла.
„Организатор“ означава, както е приложимо, Министерството на финансите (в
качеството м у на Сертифициращ орган);
Министерския съвет (в качеството му на
Цент рално координационно звено); съответните български министерства и техните
изпълнителни агенции (в качеството им на
Управляващи органи), отговарящи за всяка
Оперативна програма; и/или бенефициентите,
които отговарят за Схемите.
„Процент на преразпределение“ означава
Фиксирания лихвен процент в сила в деня на
изчисляването на неустойка за заеми с фиксиран лихвен процент, които са деноминирани
в същата валута и имат същите условия за
изплащане на лихви и същия профил на погасяване към Датата на корекция/конверсия
на лихва, ако има такава, или Датата на падежа, както Транша, по отношение на който
се предлага или иска предсрочно погасяване.
За случаите, в които периодът е по-кратък от
48 месеца, ще се използва най-близкият съ-
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ответстващ еквивалент на лихвения процент
на паричния пазар, който е EURIBOR минус
0,125 % (12,5 базисни пункта) за период до
12 месеца. За периоди, попадащи между 12
и 48 месеца, според случая, ще се прилага
курсът на суаповите ставки, публикуван от
Ройтерс за съответната валута и съблюдаван
от Банката в момента на изчисляване.
„Съответен работен ден“ означава ден,
в който Трансевропейската автоматизирана
система за брутен сетълмент на експресни
преводи в реа лно време, която използва
единна обща платформа и която стартира на
19 ноември 2007 г. (TARGET 2), е отворена
за сетълмент на плащания в евро.
„Планирана дата на отпускане на средства“ означава датата, на която е планирано
даден Транш да бъде отпуснат в съответствие
с член 1.02C.
„Схема(и)“ има значението, дадено в т. (1)
от преамбюла.
„Обезпечение“ и „Обезпечителен интерес“ означава всяка ипотека, залог, запор,
тежест, приписване, ипотекиране или друго
обезпечение, гарантиращо което и да било
задължение на което и да било лице, или
всяко друго споразумение или договореност,
имащи подобен ефект.
„Спред“ означава фиксиран спред към
EURIBOR, определен от Банката и съобщен
на Кредитополучателя в съответното Известие
за отпускане на средства или Предложение
за корекция/конверсия на лихва.
„Данък“ означава всеки данък, налог, вземане, мито или друга такса или удръжка от
подобно естество (включително всяка глоба
или лихва, дължима във връзка с неплащане
или забава в плащането на което и да е от тях).
„Техническо описание“ има значението,
дадено в т. (1) от преамбюла.
„Транш“ означава всяко извършено или
предстоящо отпускане на средства съгласно
този Договор. В случай че не е получено
Известие за отпускане на средства, Транш
означава Транш, така както е поискан в съответствие с член 1.02B.
Член 1
Кредит и отпускане
1.01. Размер на Кредита
По силата на този Договор Банката открива
в полза на Кредитополучателя и Кредитополучателят приема кредит в размер 500 000 000
евро за финансиране на Проекта (наричан
по-долу „Кредитът“).
1.02. Процедура за отпускане на средства
1.02A. Траншове
Банката отпуска Кредита в максимум 20
Транша. Размерът на всеки Транш, с изключение на неизтегления остатък от Кредита, е
на стойност най-малко 25 000 000 евро.
1.02B. Искане за отпускане на средства
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(а) Кредитополучателят може да представи на Банката Искане за отпускане на
средства за отпускане на Транш, като
такова Искане за отпускане на средства
трябва да бъде полу чено най-късно
15 дни преди Крайната дата на разполагаемост. Искането за отпускане на
средства трябва да бъде във формата,
определена в Приложение С.1, и да
посочва:
(i)       размера на и валутата, в която се
отпуска Траншът;
(ii)       предпочитаната дата за отпускане
на Транша; тази предпочитана
дата за отпускане следва да бъде
Съответен работен ден най-малко
15 дни след датата на Искането за
отпускане на средства, при всеки
случай на или преди Крайната
дата на разполагаемост, като се
подразбира, че независимо от
Крайната дата на разполагаемост
Банката може да изплати Транша до 4 календарни месеца след
датата на Искането за отпускане
на средства;
(iii)   дали Траншът е с фиксиран лихвен
процент, или с променлив лихвен
процент, всеки съгласно съответните разпоредби на член 3.01;
(iv)  предпочитаната периодичност на
плащане на лихвата за Транша,
избрана съгласно член 3.01;
(v)     предпочитаните условия за погасяване на главницата по Транша,
избрани в съответствие с член
4.01;
(vi)   предпочитаната първа и последна
дата на погасяване на главницата
по Транша;
(vii) и збора на Кредитополучателя за
Датата на корекция/конверсия
на лихвата, ако има такава, за
Транша;
(viii)  IBAN кода (или съответния формат съгласно местната банкова
практика) и Swift BIC кода на
сметката, по която следва да се
изплати Траншът в съответствие
с член 1.02D.
(b) Ако Банката по искане на Кредитополучателя е предоставила на Кредитополучателя преди подаването на Искането
за отпускане на средства необвързващ
фиксиран лихвен процент или спредова
котировка, която да бъде приложима
за Транша, Кредитополучателят може
също така по свое усмотрение да уточни
в Искането за отпускане на средства
такава котировка, която е:
(i)   в сл у чай на Транш с фиксиран
лихвен процент – гореспоменатият
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фиксиран лихвен процент, предварително посочен от Банката; или
(ii) в случай на Транш с променлив
лихвен процент – гореспоменатият
спред, предварително посочен от
Банката,
приложим към Транша до Датата на падежа или до Датата на корекция/конверсия
на лихва.
(с)	    Всяко Искане за отпускане на средства
се придружава от доказателство за
пълномощията на лицето или лицата,
упълномощени да го подпишат, и образец на подписа на това лице или лица,
или декларация от Кредитополучателя,
че не е настъпила никаква промяна
по отношение на правомощията на
лицето или лицата, упълномощени да
подпишат Искането за отпускане на
средства съгласно този Договор.
(d)	При спазване на член 1.02C(b) всяко
Искане за отпускане на средства е
неотменимо.
1.02C. Известие за отпускане на средства
(а) Не по-малко от десет дни преди предложената Планирана дата на отпускане
на Транш, ако Искането за отпускане на
средства е в съответствие с член 1.02,
Банката трябва да изпрати на Кредитополучателя Известие за отпускане на
средства, в което се посочват:
(i)      р азмерът и валутата на Транша;
(ii)      Планираната дата на отпускане на
средствата;
(iii)   базата на лихвения процент за Транша, който е: (i) Транш с фиксиран
лихвен процент, или (ii) Транш с
променлив лихвен процент, всеки
съгласно съответните разпоредби
на член 3.01;
(iv)    д атата за първо плащане на лихва
и периодичността на плащане на
лихвата по Транша;
(v)      условията за погасяване на главницата по Транша;
(vi)     п ървата и последната дата за погасяване на главницата по Транша;
(vii)   п риложимите Дати на плащане за
Транша;
(viii) Д атата на корекция/конверсия на
лихвата за Транша, ако е поискана
от Кредитополучателя; и
(iх)     з а Тра н ш с фи кси ра н л и х вен
процент – Фиксираният лихвен
процент, и за Транш с променлив
лихвен процент – Спредът, приложим за Транша до Датата на
корекция/конверсия на лихвата,
ако има такава, или до Датата
на падежа.
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(b) Ако един или повече от елементите,
посочени в Известието за отпускане на
средства, не съответства на съответния
елемент, ако има такъв, от Искането
за отпускане на средства, Кредитополучателят може след получаването на
Известието за отпускане на средства
да отмени Искането за отпускане на
средства чрез писмено уведомление до
Банката, което трябва да бъде получено от Банката не по-късно от 12,00 ч.
люксембургско време на следващия
работен ден, и от този момент Искането
за отпускане на средства и Известието
за отпускане на средства се обезсилват.
Ако Кредитополучателят не е оттеглил писмено Искането за отпускане
на средства в рамките на този срок,
ще се счита, че Кредитополучателят
е приел всички елементи, посочени в
Известието за отпускане на средства.
(c) Ако Кредитополучателят е представил
на Банката Искане за отпускане на средства, в което не е посочил фиксирания
лихвен процент или лихвения спред,
както е определено в член 1.02B(b), ще
се счита, че Кредитополучателят се е
съгласил предварително с Фиксирания
лихвен процент или Спреда, който е
посочен впоследствие в Известието за
отпускане на средства.
1.02D. Сметка за отпускане на средствата
Отпускането на средствата ще се извършва
по сметката на Кредитополучателя, за която
Кредитополучателят уведомява писмено Банката не по-късно от 15 дни преди Планираната дата на отпускане на средства (с IBAN
код или с подходящ формат в съответствие с
местната банкова практика).
За всеки Транш може да бъде посочена
само една сметка.
1.03. Валута на отпусканите средства
Банката отпуска всеки Транш в евро.
1.04. Условия за отпускане на средствата
1.04A. Първи транш
При спазване на разпоредбите на член 11.07
отпускането на първия Транш съгласно член
1.02 при спазване на ограниченията, съдържащи се в член 1.04D (ако са приложими), се
извършва при условие, че Банката получи на
или преди датата, която се пада 5 работни дни
преди Планираната дата на отпускане на средства, следните документи или доказателства
в удовлетворяващи я форма и съдържание:
(a) доказателства, че изпълнението на този
Договор от Кредитополучателя е било
надлежно одобрено и че лицето или
лицата, които подписват Договора от
името на Кредитополучателя, е/са надлежно упълномощени за това, заедно
с образец на подписа на всяко такова
лице или лица;
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(b) полож и т ел но юри д и ческо с та новище – издадено от министъра на правосъдието във формата, приложена към
Договора съгласно Приложение Е – относно (i) способността и правомощията
на Кредитополучателя да сключи този
Договор и да предостави съответната документация и на подписващия
да представлява Кредитополучателя,
(ii) надлежното изпълнение на този
Договор от Кредитополучателя, и (iii)
правния, действителен и обвързващ
характер на задълженията на Кредитополучателя по Финансовия договор
и приложимостта му в България, и
(c) писмени доказателства, че Централната
координираща структура за контакт е
създадена в съответствие с член 6.05(g).
1.04B. Втори и следващи траншове
Отпускането на втория и всеки следващ
Транш съгласно член 1.02 при спазване на
ограниченията, съдържащи се в член 1.04D
(ако е приложимо), се извършва при условие,
че Банката получи на или преди датата, която се пада 5 работни дни преди Планираната
дата на отпускане на средства, следното в удовлетворяващи я форма и съдържание:
(a) задоволителни писмени доказателства
до Банката, доказващи, че или:
(i)   8 0 % от всички предишни отпуснати суми са били разпределени
за допустимите Схеми, включени
в Писмото(ата) за разпределение,
или
(ii) 50 % от всички предишни отпуснати
суми са били ефективно платени на
Бенефициентите за разходи, извършени по която и да е разпределена
схема, включена в Писмото(ата) за
разпределение;
(b) задоволителни писмени доказателства,
доказващи:
(i)   че Оперативните програми, за които
Кредитополучателят е поискал разпределение на средства, са приети
от Европейската комисия, и
(ii) а ктуализиран преглед на изпълнението на предварителните условия,
свързани със съответните сектори,
така, както са определени в Споразумението за партньорство между
Република България и Европейската
комисия.
1.04С. Всички траншове
Отпускането на всеки транш съгласно член
1.02, включително първия, при спазване на
ограниченията, съдържащи се в член 1.04D
(ако е приложимо), се извършва при следните
условия:
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(а) Банката да е получила на или преди
датата, която се пада 5 работни дни
преди Планираната дата на отпускане на предложения Транш, следните
документи или доказателства в удовлетворяващи я форма и съдържание:
(i)     у достоверение от Кредитополучателя във формата на Приложение
C.2, подписано от упълномощен
представител на Кредитополучателя, с дата не по-рано от датата,
която е 15 дни преди Планираната
дата на отпускане на средства;
(ii) д оказателство за получаването от
Кредитополучателя или Организатора на Писмо за разпределение,
потвърж даващо одобрението на
предложеното разпределение от
Банката, и
(iii) к опие от всяко друго разрешително или друг документ, становище
или уверение, за които Банката
е уведомила Кредитополучателя,
че са необходими или желателни
във връзка със сключването, изпълнението и осъществяването на
трансакциите, предвидени в този
Договор, или за тяхната действителност и приложимост;
(b) на Датата на отпускане за Предложения
транш:
(i)   д екларациите и гаранциите, които
се повтарят в съответствие с член
6.09, са верни във всяко отношение,
и
(ii) н икакво събитие или обстоятелство,
което представлява или би представлявало с течение на времето
или при уведомяване съгласно този
Договор:
(аа) С лучай на неизпълнение, или
(bb) С лу чай на предсрочно погасяване, не е настъпило и не
продължава да бъде неотстранено или неизискано или не би
произтекло от отпускането на
предложения Транш.
1.04D. Ограничения по отношение разпределението при отпускане на средства
Размерът на Кред и та, кой т о може да
бъде отпуснат, без Банката да е потвърдила
съответното разпределение на средства със
съответно Писмо за разпределение, не трябва
да надвишава съвкупна сума, съответстваща
на 30 % от Кредита, или 150 000 000 евро.
Тази сума представлява максималната обща
сума на кредита на разположение по всяко
време за отпускане на Кредитополучателя
по този Договор без предварително издаване
на Писмо за разпределение, потвърждаващо
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разпределението на средства в размер, равен
на поискания Транш.
1.05. Отлагане на плащане
1.05A. Основания за отлагане
При писмено искане от страна на Кредитополучателя Банката отлага изцяло или
отчасти изплащането на всеки Транш, за който е издадено известие, за дата, посочена от
Кредитополучателя, не по-късна от 6 месеца
след Планираната дата на отпускане на средства и не по-късна от 60 дни преди първата
дата за погасяване на Транша, определена
в Известието за отпускане на средства. В
този случай Кредитополучателят заплаща
Неустойка за отлагането, изчислена върху
размера на отложената сума.
Всяко искане за отлагане влиза в сила по
отношение на даден Транш единствено ако
е направено най-малко 5 работни дни преди
Планираната дата на отпускане на средства.
Ако за даден Транш, за който е издадено
известие, не е изпълнено някое от условията, посочени в член 1.04, към определената
дата или Планираната дата на отпускане на
средства (или очакваната дата на отпускане
на средства в случай на предишно отлагане),
отпускането на средства се отлага за дата,
договорена между Банката и Кредитополучателя, не по-рано от 5 работни дни след
изпълнението на всички условия за отпускане на средства (без да се засяга правото
на Банката да прекрати и/или анулира неусвоената част от Кредита изцяло или частично съгласно член 1.06B). В такъв случай
Кред и т опол у чат ел я т за п ла ща Неус т ой к а
за отлагането, изчислена върху размера на
отложената сума.
1.05В. Анулиране на отпускане на средства, отложено с 6 месеца
Банката може чрез писмено известие до
Кредитополучателя да отмени отпускане на
средства, което е било отложено съгласно
член 1.05А с повече от общо шест месеца.
Анулираната сума остава на разположение
за отпускане съгласно член 1.02.
1.06. Анулиране и прекратяване
1.06A. Право на Кредитополучателя на
анулиране
Кредитополучателят може по всяко време
чрез писмено известие до Банката да анулира
изцяло или частично и с незабавно действие
неотпуснатата част от Кредита. Въпреки това
известието няма да има сила по отношение
на: (i) Транш, за който е издадено известие
с Планирана дата на отпускане в рамките
на пет работни дни от датата на известието,
или (ii) Транш, за който е получено Искане
за отпускане на средства, но не е издадено
Известие за отпускане на средства.
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1.06B. Право на Банката на прекратяване
и анулиране
(а) Банката може чрез писмено известие
до Кредитополучателя да прекрати и/
или анулира изцяло или частично по
всяко време и с незабавно действие
неотпусната част от Кредита:
(i)   п ри настъпването на Слу чай на
предсрочно погасяване или Случай
на неизпълнение, или събитие или
обстоятелство, което би представлявало или с течение на времето
или при уведомление съгласно този
Договор ще представлява Случай на
предсрочно погасяване или Случай
на неизпълнение, или
(ii) а ко възникне Значителна неблагоприятна промяна.
(b) Банката може също така да прекрати
частта от Кредита, по отношение на
която не е издала Известие за отпускане
на средства, с незабавно действие при
настъпване на Случай на пазарен срив.
(с) Всяко прекъсване продължава, докато
Банката не го прекрати или не анулира
прекратената сума.
1.06С. Неустойка за прекратяване и анулиране на транш
1.06С.(1) ПРЕКРАТЯВАНЕ
Ако Банката прекрати Транш, за който е
издадено известие, независимо дали в Случай
на предсрочно погасяване, при което се дължи
неустойка, или в Случай на неизпълнение,
Кредитополучателят е длъжен да плати на
Банката Неустойка за прекратяване, изчислена
върху прекратената сума.
1.06С.(2) АНУЛИРАНЕ
Ако съгласно член 1.06А Кредитополучателят анулира:
(a) Транш с фиксиран лихвен процент,
за който е издадено известие, той е
длъжен да обезщети Банката съгласно
член 4.02B;
(b) Транш с променлив лихвен процент, за
който е издадено известие, или друга
част от Кредита, различна от Транш, за
който е издадено известие, не се дължи
неустойка.
Ако Банката анулира:
(i) Транш с фиксиран лихвен процент, за
който е издадено известие, в Случай
на предсрочно погасяване, при което
се дължи неустойка, или съгласно член
1.05B, Кредитополучателят плаща на
Банката Неустойка при предсрочно
погасяване, или
(ii) Транш, за който е издадено известие, в
Случай на неизпълнение, Кредитополучателят обезщетява Банката съгласно
член 10.03.
С изключение на тези случаи не се дължи
никаква неустойка при анулиране на Транш
от страна на Банката.
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Неустойката се изчислява, все едно отменената сума е била отпусната и погасена на
Планираната дата на отпускане или, доколкото отпускането на Транша е отложено или
преустановено за дадения момент – на датата
на известието за анулиране.
1.07. Анулиране след изтичане на срока на
кредита
Във всеки един момент след Крайната дата
на разполагаемост и освен ако не е изрично
договорено нещо друго в писмена форма с
Банката, частта от Кредита, по отношение
на която не е издадено Искане за отпускане
на средства в съответствие с член 1.02В, ще
бъде автоматично анулирана без каквото и да
е известие от Банката до Кредитополучателя
и без да възникват задължения по тази част
за която и да е от страните.
1.08. Суми, дължими съгласно член 1
Дължимите съгласно членове 1.05 и 1.06
суми са платими в евро. Те следва да бъдат
платени в рамките на 15 дни от датата на
получаване от страна на Кредитополучателя
на искането на Банката или в по-дълъг срок,
упоменат в искането на Банката.
1.09. Разпределение
1.09А. Процедура за разпределение
Кредитополучателят е длъжен да представя
или да направи така, че Организаторът да
представя на Банката за одобрение искания
за разпределение („Искане за разпределение“)
до 30 юни 2023 г.
Кредитът се разпределя единствено за
Схемите, определени като допустими за финансиране в Техническото описание, и в съответствие с разпоредбите, посочени в членове
6.05 и 6.06 по-долу. За да бъде допустима за
финансиране по този Договор, всяка Схема
трябва да отговаря на съответните критерии
и параметри, прилагани от Банката за вида
на съответната Схема.
Средствата от банката, съставляващи Заема, се разпределят, както следва:
(а) Без да се засягат 6.05 (е) (iv) и (v), Схемите с обща инвестиционна стойност
под 25 000 000 евро могат да бъдат
избрани от Кредитополучателя. Кредитополучателят е длъжен да представи
или да направи така, че Организаторът
да представи на Банката Искане за
разпределение във формата, определена
в Приложение A.3.3, включително избраните Схеми. След това Искането за
разпределение се одобрява от Банката.
(b) Схемите с инвестиционна стойност
между 25 000 000 евро и 50 000 000 евро
се предоставят предварително за одобрение от Банката. Кредитополучателят
е длъжен да представи или да направи
така, че Организаторът да представи
на Банката Искане за разпределение
във формата, определена в Приложе-
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ние A.3.3, включително предложените
на Банката Схеми. Банката си запазва правото да изисква допълнителна
информаци я от Кредитопол у чател я
и/или Организатора, ако сметне за
необходимо, да извърши частична или
задълбочена оценка на Схемите, и
(с) Схемите с инвестиционна стойност
на д 50 0 0 0 0 0 0 евро се п редс та вя т
предварително на Банката за оценка
и одобрение в съответствие с вътрешните правила и процедури на Банката. Кредитополучателят е длъжен да
представи или да направи така, че
Организаторът да представи на Банката
тези Схеми в съответствие с „формата
за кандидатстване за големи проекти“,
изисквана от Европейската комисия.
За улесняване оценката на Схемите
от Банката документацията трябва да
бъде придружена от Уведомлението на
JASPERS за приключване и резултата
от Независимата оценка на качеството,
ако е приложимо и налично.
Кредитополучателят е длъжен да представи
или да направи така, че Организаторът да
представи на Банката всякаква допълнителна информация относно Схемите, каквато
Банката по свое усмотрение може да поиска.
Ако Искането за разпределение или схемите
по т. (с) по-горе бъдат потвърдени/одобрени
от Банката, Банката предоставя на Кредитополучателя и/или Организатора писмо за
разпределение („Писмо за разпределение“),
с което информира Кредитополучателя и/
или Организатора за своето потвърждение/
одобрение и за размера на разпределения
Кредит. Ако Банката изисква допълнителна
информация по отношение на Схемите, включени в Искането за разпределение, срокът
за предоставяне на Писмо за разпределение
ще бъде спрян, докато тази допълнителна
информация бъде предоставена така, че да
удовлетвори Банката.
В случай че Банката не одобри напълно
или частично Искането за разпределение,
Банката уведомява Кредитополучателя и/или
Организатора писмено в рамките на същия
период.
Банката си запазва правото да преразглежда с Кредитополучателя и/или Организатора
процедурите за разпределение с оглед развитието на Проекта.
Банката може чрез известие до Кредитополучателя и/или Организатора да измени
Процедурата за разпределение, описана в член
1.09A, за да я приведе в съответствие с политиката на Банката за рамковите заеми или да
отрази резултатите от прегледа на капацитета
за прилагане и изпълнение. В такъв случай
Банката уведомява Кредитополучателя и/или
Организатора, а Кредитополучателят и/или
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Организаторът своевременно адаптират по
съответен начин своите вътрешни процедури
за разпределение.
1.09В. Изисквания за разпределение
(а) Всяко искане за разпределение трябва
да бъде придружено от:
(i) з а Схеми, които изискват оценка на
въздействието върху околната среда
(ОВОС), Нетехническото резюме на
ОВОС или линк към публичната
версия на Нетехническото резюме
на ОВОС;
(ii) з а Схеми, подлежащи на оценка и
без значително въздействие върху
околната среда, потенциално или
вероятно, на място за консервация
(Натура 2000 или друг начин), или:
(1) О простена декларация от компетентния орган, че Схемите са в
съответствие с Директивите на
ЕС за местообитанията и птиците,
или
(2) Ф орма А, както е определена
в Приложение A.3.5, или неин
еквивалент;
(iii) з а Схемите със значително въздействие, потенциално или вероятно, на място за консервация,
Форма В, как то е оп ределена
в Приложение A.3.5, или неин
еквивалент, подписана от компетентния орган, заедно със становището на Европейската комисия
(ако такова се изисква съгласно
член 6(4) на Директивата за местообитанията);
(b) В съответствие с член 8.01 (а) (iv) Кредитополучателят е длъжен да представи
или да направи така, че Организаторът
да представи на Банката всякаква допълнителна информация относно Схемите,
включени в Искането за разпределение,
каквато Банката по свое усмотрение
може да поиска.
1.10. Процедура за преразпределение
1.10А. Преразпределение по искане на Кредитополучателя и/или Организатора
Кредитополучателят или Организаторът
може с писмено уведомление до Банката да
предложи да се преразпредели не по-късно от
30 юни 2023 г. всяка част от Кредита, която
е била разпределена.
Кредитополучателят е длъжен да посочи
или да направи така, че Организаторът да
посочи в писмена форма коя част от вече
разпределени Схеми трябва да бъде отстранена
и/или кои от разпределените суми трябва да
бъдат намалени. Искането за разпределяне за
нови Схеми трябва да съдържа информация,
както е посочено в член 1.09, и ще бъде разгледано от Банката в съответствие с член 1.09.
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1.10В. Преразпределение по искане на
Банката
(а) Банката незабавно уведомява Кредит опол у чат ел я и/и л и Орга н изат ора,
когато: (i) узнае за какъвто и да било
факт, който с основание би я довел до
заключението, или (ii) има основателни
причини да смята, че някоя от Схемите
е разумно вероятно да стане недопустима за финансиране от Банката по
силата на Устава на Банката, нейните
политики или указания или по силата
на член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(b) Ако преди 30 юни 2023 г. по мнение на
Банката някоя от Схемите, за които е
предложено или извършено разпределение в съответствие с член 1.09A по-горе,
е или стане недопустима за финансиране от Банка по силата на Устава на
Банката, нейните правила и указания
или по силата на член 309 от Договора
за функционирането на Европейския
съюз, Организаторът при поискване от
Банката трябва да замени тези Схеми
с други приемливи за Банката Схеми.
(с) Освен ако не е уговорено друго между
Банката и Кредитополучателя, ако след
30 юни 2023 г. по мнение на Банката
някоя от Схемите, за които е предложено или извършено разпределение в
съответствие с член 1.09A по-горе, е
или стане недопустима за финансиране от Банката по силата на член 309
от Договора за функционирането на
Европейския съюз, Банката може чрез
предизвестие до Кредитополучателя и/
или Организатора да анулира Кредита
и/или да поиска предсрочно погасяване
на съответна част от Заема заедно с
натрупаните лихви и други натрупани
суми в съответствие с процедурите,
определени в член 4.03A (2) („Невъзможност за разпределение и недопустимост“).
Член 2
Заемът
2.01. Размер на заема
Заемът се състои от агрегираната сума на
Траншовете, отпуснати от Банката по Кредита, така, както е потвърдена от Банката в
съответствие с член 2.03.
2.02. Валута на погасителните вноски,
лихвите и другите такси
Лихвите, погасителните вноски и всички
други такси, платими по даден Транш, се
плащат от Кредитополучателя във валутата,
в която е отпуснат Траншът.
Всички други плащани я се извършват
във валутата, посочена от Банката, като се
взема предвид валутата на разходите, които
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трябва да бъдат възстановени посредством
това плащане.
2.03. Потвърждение от Банката
В рамките на 10 дни след всяко отпускане
на Транш Банката представя на Кредитополучателя погасителния план, посочен в член
4.01, ако е подходящо, който показва Датата
на отпускане на средствата, валутата, отпуснатата сума, погасителните условия и лихвения
процент за този Транш.
Член 3
Лихва
3.01. Лихвен процент
Фиксираният лихвен процент и Спредовете са на разположение за период минимум
4 години или ако през този период няма
погасяване на главница, минимум 3 години.
3.01A. Траншове с фиксиран лихвен процент
Кредитополучателят плаща лихва върху непогасения остатък от всеки Транш с фиксиран
лихвен процент при Фиксиран лихвен процент
на тримесечие, шестмесечие или на година за
минал период на съответните Дати на плащане,
както е посочено в Известието за отпускане
на средства, като се започне на първата такава
Дата на плащане след Датата на отпускане на
Транша. Ако периодът от Датата на отпускане
на средствата до първата Дата на плащане е
15 дни или по-малко, плащането на лихвата,
натрупана през този период, се отлага за
следващата Дата на плащане.
Лихвата се изчислява на базата на член 5.01.
3.01В. Траншове с променлив лихвен процент
Кредитополу чателят плаща лихва върху непогасения остатък от всеки Транш с
променлив лихвен процент при Променлив
лихвен процент на тримесечие, шестмесечие
или на година за минал период на съответните Дати на плащане, както е посочено в
Известието за отпускане на средства, като се
започне от първата такава Дата на плащане
след Датата на отпускане на Транша. Ако периодът от Датата на отпускане на средствата
до първата Дата на плащане е 15 дни или
по-малко, плащането на лихвата, натрупана
през този период, се отлага за следващата
Дата на плащане.
Банката уведомява Кредитополучателя за
Променливия лихвен процент в срок десет дни
след започването на всеки Референтен период
на променлив лихвен процент.
Ако в съответствие с членове 1.05 и 1.06
изплащането на Транш с променлив лихвен процент се извършва след Планираната
дата на отпускане на средствата, EURIBOR,
приложим за първия Референтен период за
променлив лихвен процент, ще се прилага,
все едно изплащането е било направено на
Планираната дата на отпускане на средства.
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Лихвата се изчислява по отношение на
всеки Референтен период на променлив лихвен процент въз основа на член 5.01(b). Ако
променлив лихвен процент за Референтен
период на променлив лихвен процент е под
нулата, тя се фиксира на нула.
3.01С. Корекция/конверсия на траншове
Когато Кредитополучателят се възползва
от възможността да коригира или конвертира
базата на лихвения процент на даден Транш,
той заплаща лихва, определена в съответствие
с разпоредбите на Приложение D, считано от
ефективната Дата на корекция/конверсия на
лихва (в съответствие с процедурата, определена в Приложение D).
3.02. Лихви върху просрочени суми
Без да се засягат разпоредбите на член 10
и чрез дерогация от член 3.01, ако Кредитополучателят не плати сума, дължима от него
по силата на Договора, на датата на падеж
върху всяка просрочена сума, платима при
условията на този Договор, се дължи лихва
от датата на падежа до датата на действителното плащане при годишен лихвен процент,
равен на:
(i)	   з а просрочени суми, свързани с Траншове с променлив лихвен процент,
приложимия Променлив лихвен процент плюс 2 % (200 базисни пункта);
(ii)	  за просрочени суми, свързани с Траншове с фиксиран лихвен процент, повисоката от (а) приложимия Фиксиран
лихвен процент плюс 2 % (200 базисни
пункта) или (b) EURIBOR плюс 2 %
(200 базисни пункта);
(iii)	  за просрочени суми, различни от тези
в точки (i) или (ii) по-горе, EURIBOR
плюс 2 % (200 базисни пункта),
и тя се заплаща в съответствие с искането
на Банката. За целите на определяне на
EURIBOR във връзка с този член 3.02 съответните периоди по смисъла на Приложение В
са последователни периоди от по един месец,
считано от датата на падежа.
А ко просрочената су ма е във ва л у та,
различна от валутата на Заема, се прилага
следният годишен процент, а именно, съответният междубанков лихвен процент, който е
основно запазен от Банката за извършване на
сделки в тази валута, плюс 2 % (200 базисни
пункта), изчислен в съответствие с пазарната
практика за този курс.
3.03. Случай на пазарен срив
Ако в който и да било момент (i) от издаването от страна на Банката на Известието
за отпускане на средства по отношение на
Транш и (ii) до датата, която се пада 30 календарни дни преди Планираната дата на
отпускане на средства, възникне Случай на
пазарен срив, Банката може да уведоми Кредитополучателя, че настоящата клауза влиза
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в сила. В този случай се прилагат правилата,
посочени по-долу.
В случай на Транш, за който е издадено
Известие за отпускане на средства, лихвеният процент, приложим за такъв Транш до
Датата на падежа или Датата на корекция/
конверсия на лихва, ако има такава, ще бъде
процентът (изразен като процент на годишна
база), определен от Банката като включващ
всички разходи на Банката за финансиране на
съответния Транш и определен въз основа на
приложимия в конкретния момент вътрешно
генериран референтен лихвен процент на Банката или алтернативен метод за определяне
на ставката, разумно определен от Банката.
Кредитополучателят има право да откаже
писмено такова отпускане на средства в рамките на крайния срок, определен в известието,
и трябва да понесе възникналите в резултат
на отказа такси, ако има такива, като в този
случай Банката няма да извършва отпускането
на средствата и съответният Кредит ще остане
на разположение за отпускане на средства
съгласно член 1.02B. Ако Кредитополучателят
не откаже изплащането навреме, страните се
съгласяват, че отпускането и условията по него
са напълно задължителни и за двете страни.
Във всеки случай Спредът или Фиксираният лихвен процент, посочен от Банката в
Известието за отпускане на средства, повече
няма да бъде приложим.
Член 4
Погасяване
4.01. Нормално погасяване
4.01A. Погасяване на вноски
(а) Кредитополу чателят изплаща всеки
Транш на вноски на Датите на плащане,
упоменати в съответното Известие за
отпускане на средства, в съответствие с
условията на изготвения съгласно член
2.03 погасителен план.
(b) Всеки погасителен план се изготвя на
следната база:
(i)    п ри Тра н ш с фи кси ра н л и х вен
процент без Дата на корекция/
конверсия на лихвата погасяването
се извършва годишно, на полугодие
или на тримесечие на равни вноски
от главницата или постоянни вноски
на главница и лихва;
(ii) п ри Тра н ш с фи кси ра н л и х вен
процент с Дата на корекция/конверсия на лихвата погасяването се
извършва на равни годишни, полугодишни или тримесечни вноски от
главницата;
(iii) д атата на първото погасяване на
всеки Транш е Дата на плащане,
която се пада не по-рано от 60 дни
след Планираната дата на отпускане на средства и не по-късно от
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първата Дата на плащане непосредствено след седмата годишнина от
Планираната дата на отпускане на
Транша; и
(iv)  датата на последното погасяване на
всеки Транш е Дата на плащане,
която се пада не по-рано от 4 години и не по-късно от 25 години след
Планираната дата на отпускане на
средства.
4.02. Доброволно предсрочно погасяване
4.02A. Възможност за предсрочно погасяване
Съгласно член 4.02В, 4.02С и 4.04 Кредитополучателят може да погаси предсрочно целия
или част от всеки Транш заедно с натрупаната
върху него лихва и неустойки, ако има такива,
като представи Искане за предсрочно погасяване с най-малко едномесечно предизвестие,
в което се посочва: (i) сумата, която ще бъде
предсрочно погасена, (ii) Датата на предсрочно
погасяване, (iii) ако е приложимо, изборът на
метода за използване на Предсрочно погасената сума в съответствие с член 5.05С(i), и
(iv) номерът на договора („FI №“), посочен на
първата страница от този Договор.
При спазване на член 4.02C Искането за
предсрочно погасяване е задължително и
неотменимо.
4.02В. Неустойка при предсрочно погасяване
4.02В.(1) ТРАНШ С ФИКСИРАН ЛИХВЕН
ПРОЦЕНТ
При спазване на член 4.02В(3) по-долу, ако
Кредитополучателят погаси предсрочно Транш
с фиксиран лихвен процент, той следва да плати
на Банката на Датата на предсрочно погасяване Неустойка при предсрочно погасяване
по отношение на Транша с фиксиран лихвен
процент, който е бил погасен предсрочно.
4.02В.(2) ТРАНШ С ПРОМЕНЛИВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
При спазване на член 4.02В(3) по-долу Кредитополучателят може да погаси предсрочно
Транш с променлив лихвен процент на всяка
съответна Дата на плащане без неустойка.
4.02В.(3) Освен ако Кредитополучателят е
потвърдил писмено Фиксиран лихвен процент
по отношение на Предложение за корекция/
конверсия на лихва съгласно Приложение D,
предсрочното погасяване на Транш на Датата
на корекция/конверсия на лихва, за която
е получено известие съгласно член 1.02C(а)
(viii), или в съответствие с Приложение С.1
или D, в зависимост от случая, може да се
осъществи без неустойка.
4.02С. Техника на предсрочното погасяване
След представяне от Кредитополучателя на
Банката на Искане за предсрочно погасяване
Банката издава на Кредитополучателя Известие за предсрочно погасяване не по-късно от
15 дни преди Датата на предсрочно погасява-
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не. В Известието за предсрочно погасяване
се посочват сумата, която ще се погасява
предсрочно, начислената лихва, дължима по
нея, Неустойката при предсрочно погасяване
съгласно член 4.02B или, в случай че не се
дължи неустойка, методът на използване на
Предсрочно погасената сума и Крайният срок
на приемане на плащането.
Ако Кредитополучателят приеме Известието за предсрочно погасяване не по-късно
от Крайния срок за приемане на плащането,
той ще извърши предсрочното погасяване.
Във всеки друг случай Кредитополучателят
може да не извърши предсрочното погасяване.
Кредитополучателят трябва заедно с предсрочното погасяване да плати и начислените
лихви и Неустойка при предсрочно погасяване,
ако има такава, дължима върху Предсрочно
погасената сума, както е посочено в Известието за предсрочно погасяване.
4.03. Задължително предсрочно погасяване
4.03A. Случаи на предсрочно погасяване
4.03A.(1) НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА
Ако общата стойност на Проекта бъде намалена от упоменатата в точка (2) от преамбюла
до ниво, при което размерът на Кредита надхвърля 50 % от тази стойност, Банката може
пропорционално на намалението незабавно
с известие до Кредитополучателя да анулира
непредоставената част от Кредита и/или да
изиска предсрочно погасяване на Заема. Кредитополучателят трябва да извърши плащане
на поисканата сума на датата, определена от
Банката, като тази дата е дата, която е не порано от 30 дни от датата на искането.
4.03A.(2) НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕДОПУСТИМОСТ
Ако на датата непосредствено след датата, определена в член 1.10A (която е 30 юни
2023 г.):
(а) (i) общата стойност на всички разпределени суми към тази дата е по-малко
от (ii) сумите, отпуснати към тази дата
съгласно този Договор; или
(b) която и да било Схема престане да
бъде допустима съгласно регламентите
за Европейските структурни и инвестиционни фондове или да получава
средства от кохезионните фондове, и
разпределената за нея към тази дата
сума не може да бъде преразпределена за
други допустими Схеми в съответствие
с Процедурата за преразпределение,
установена съгласно член 1.10; или
(с) до тази дата не се осъществи каквото
и да е преразпределение към други
допустими Схеми,
Банката може чрез предизвестие до Кредитополучателя да изиска предсрочно погасяване за
Заема. В случая по член 4.03A(2)(а) сумата, за
която може да се изисква предсрочно погася-
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ване, е сума, равна на сумата, с която сумата,
изчислена в точка (а)(ii) по-горе, надвишава
сумата, изчислена в параграф (а)(i), заедно
с натрупаните лихви и всички други суми,
начислени и неизплатени по този Договор.
В случая по членове 4.03A(2)(b) и 4.03A(2)(с)
сумата, за която може да се изисква предсрочно погасяване, е сума, съответстваща на
сумата, предоставена от Банката за Схемите,
които са престанали да бъдат допустими или
по отношение на които не е било извършило
преразпределяне, заедно с натрупаните лихви
и всички други суми, начислени и неизплатени
по този Договор. Кредитополучателят трябва
да извърши плащането на поисканата сума на
датата, определена от Банката, която дата не
трябва да бъде по-рано от 30 дни от датата
на уведомлението на Банката за искане на
предсрочно погасяване.
4.03A.(3) ПРОМ ЯН А Н А ЗА КОНОД АТЕЛСТВО
Кредитополучателят е длъжен да уведоми незабавно Банката, ако настъпи или е
вероятно да настъпи Случай на промяна на
законодателство. В такъв случай или ако Банката има основателна причина да смята, че
е настъпил или е на път да настъпи Случай
на промяна на законодателството, Банката
може да поиска от Кредитополучателя да се
проведат консултации между двете страни.
Такива консултации следва да се проведат в
рамките на 30 дни от датата на искането на
Банката. Ако след изтичането на 30 дни от
датата на искането за консултации Банката с
основание смята, че ефектът от този Случай
на промяна на законодателството не може
да бъде намален по удовлетворителен за нея
начин, тя може чрез известие до Кредитополучателя да анулира неотпуснатата част от
Кредита и да изиска предсрочно погасяване
на Заема заедно с натрупаните лихви и всички други суми, начислени или неуредени по
този Договор.
Кредитополучателят трябва да извърши
плащане на поисканата сума на датата, определена от Банката, като тази дата е дата, която
е не по-рано от 30 дни от датата на искането.
За целите на този член „Случай на промяна
на законодателство“ означава приемането,
обнародването, оформянето или ратифицирането или всяка промяна или изменение на
закон, правило, директива или регламент на
ЕС или национален закон, правило, директива
или нормативен акт (или в прилагането или
официалното тълкуване на който и да е закон,
правило, директива или регламент на ЕС или
национален закон, правило, директива или
нормативен акт), свързани с изпълнението
на Проекта, което настъпи след датата на
този Договор и което по разумно мнение на
Банката съществено ще наруши способността

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

на Кредитополучателя да изпълнява задълженията си по този Договор.
4.03A.(4) НЕДОПУСТИМОСТ
Ако в която и да е приложима юрисдикция
стане незаконно за Банката да изпълни някое
от задълженията си, както е замислено в този
Договор, или да финансира или поддържа Заема, Банката незабавно ще уведоми Кредитополучателя и може незабавно (i) да прекрати
или анулира неусвоената част от Кредита и/
или (ii) да изиска предсрочно погасяване на
Заема заедно с натрупаните лихви и всички
други суми, начислени или дължими по този
Договор, на датата, посочена от Банката в
известието до Кредитополучателя.
4.03В. Техника на предсрочното погасяване
Всяка сума, поискана от Банката съгласно
член 4.03A, заедно с всяка лихва или други
суми, начислени или дължими по този Договор, включително, без ограничение, всяка
дължима съгласно член 4.03С и член 4.04
неустойка, се плаща на датата, посочена от
Банката в известието за искане за плащане.
4.03С. Неустойка при предсрочно погасяване
При Случай на предсрочно погасяване
неустойката, ако има такава, ще се определя
в съответствие с член 4.02В.
4.04. Общи разпоредби
Изплатена или предсрочно погасена сума
не може да бъде заемана отново. Член 4 не
засяга член 10.
Ако Кредитополучателят погаси предсрочно Транш на дата, различна от съответна Дата
на плащане, Кредитополучателят се задължава
да обезщети Банката с такава сума, каквато
Банката удостовери, че е необходима, за да я
компенсира за получаването на средства на
дата, различна от съответна Дата на плащане.
Член 5
Плащания
5.01. Практика за определяне на дните
Всяка сума, дължима под формата на лихва,
неустойка или такса от Кредитополучателя
по този Договор и изчислена по отношение
на част от една година, се определя на базата
на следната практика:
(а) по отношение на лихви и неустойки,
дължими по Транш с фиксиран лихвен
процент, при година от 360 дни и месец
от 30 дни;
(b) по отношение на лихви и неустойки,
дължими по Транш с променлив лихвен
процент, при година от 360 дни и броя
на изминалите дни; и
(c) по отношение на таксите при година
от 360 дни и броя на изминалите дни.
5.02. Време и място на плащане
Освен ако не е посочено друго в този
Договор или в искането на Банката, всички
суми, различни от сумите, които представля-
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ват лихва, неустойка и главница, се плащат
в срок 15 дни от получаване на искането от
Банката от Кредитополучателя.
Всяка сума, дължима от Кредитополучателя
по този Договор, се плаща по съответната сметка, дадена от Банката на Кредитополучателя.
Банката уведомява за сметката не по-късно
от 15 дни преди датата на падежа на първото
плащане от Кредитополучателя и е длъжна
да уведомява за всяка промяна на сметката
не по-късно от 15 дни преди датата на първото плащане, за което се отнася промяната.
Този период на предизвестие не се прилага в
случай на плащане в съответствие с член 10.
Кредитополучателят трябва да посочва
при всяко плащане, извършено по Договора,
номера на договора („FI №“), който се намира
на заглавната страница на този Договор.
Сума, дължима от Кредитополучателя, се
счита за платена, когато Банката я получи.
Всички плащания от и към Банката по
този Договор се извършват по сметка(и),
приемлива(и) за Банката. За избягване на
съмнение всяка сметка на името на Кредитополучателя и/или Организатора, поддържана
от надлежно упълномощена финансова институция в юрисдикцията, където Кредитополучателят и/или Организаторът е учреден или
където се осъществява Проектът, се счита за
приемлива за Банката.
5.03. Забрана за прихващане от Кредитополучателя
Всички плащания, които трябва да бъдат
направени от Кредитополучателя по този
Договор, се изчисляват и извършват (без
приспадане), без да се прави прихващане или
насрещен иск.
5.04. Срив на платежните системи
Ако Банката определи (по свое усмотрение),
че е настъпил Случай на срив, или бъде уведомена от Кредитополучателя, че е настъпил
Случай на срив:
(а) Банката може да и ако Кредитополучателят поиска, ще се консултира с
Кредитополучателя с оглед постигането
на съгласие с Кредитополучателя за
такива промени в изпълнението или администрирането на Договора, каквито
Банката може да счете за необходими
с оглед на обстоятелствата;
(b) Банката не е длъжна да се консултира
с Кредитополучателя във връзка с каквито и да било промени, посочени в
алинея (а), ако по нейно мнение не е
практично да се прави това при тези
обстоятелства и във всеки случай няма
да има задължение да се съгласи с подобни промени; и
(c) Банката не носи отговорност за каквито
и да било щети, разходи или загуби,
възникнали в резултат на Случай на
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срив, нито за предприемане или непредприемане на действия съгласно със или
във връзка с член 5.04.
5.05. Използване на получените суми
5.05А. Общи разпоредби
Сумите, получени от Кредитополучателя,
ще погасяват неговите задължения за плащане
единствено ако са получени в съответствие с
условията на този Договор.
5.05B. Частични плащания
Ако Банката получи плащане, което е недостатъчно, за да погаси всички задължения
по дължими и платими от Кредитополучателя суми по Договора в конкретния момент,
Банката ще използва това плащане:
(а) на първо място, за погасяване или
плащане пропорционално на всички
неплатени такси, разходи, неустойки и
разноски, дължими по силата на този
Договор;
(b) на второ място, за погасяване или плащане на всички начислени дължими и
неплатени лихви по този Договор;
(с) на трето място, за погасяване или плащане на дължима и неплатена главница
по този Договор; и
(d) на четвърто място, за погасяване или
плащане на всяка друга дължима, но
неплатена сума по този Договор.
5.05С. Разпределяне на суми, свързани с
Траншове
(а) В случай на:
(i)   ч астично доброволно предсрочно
погасяване на Транш, който подлежи
на изплащане на няколко вноски,
Предсрочно погасената су ма се
използва пропорционално за всяка
дължима вноска или по искане на
Кредитополучателя в обратен ред
на падеж;
(ii) ч астично задължително предсрочно
погасяване на Транш, който подлежи
на изплащане на няколко вноски,
Предсрочно погасената сума ще се
използва за намаляване на неизплатените вноски в обратен ред на
падеж.
(b) Сумите, получени от Банката след искане съгласно член 10.01 и приложени към
даден Транш, намаляват неизплатените
вноски в обратен ред на падеж. Банката може да използва получени между
Траншове суми по свое усмотрение.
(c) В случай на получаване на суми, които
не могат да бъдат идентифицирани като
приложими към конкретен Транш и за
използването на които няма съгласие
между Банката и Кредитополучателя,
Банката може да използва тези суми
между Траншовете по свое усмотрение.
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Член 6
Гаранции и декларации на Кредитополучателя
Гаранциите в член 6 остават в сила от
датата на този Договор, докато има дължими
суми по този Договор или докато Кредитът
е в сила.
А. Гаранции по отношение на проекта
6.01. Използване на Заема и наличност на
други средства
6.01А. Кредитополучателят ще използва
и ще направи така, че Организаторът да използва всички суми, заети от него по Заема,
за изпълнението на Проекта.
6.01А. Кредитополучателят е длъжен да
осигури, че има на разположение другите
средства, упоменати в т. (4) от преамбюла, и
че тези средства се изразходват до необходимата степен за финансирането на Проекта.
6.02. Приключване на Проекта
Кредитополучателят ще изпълнява и ще
направи така, че Организаторът и Бенефициентите да изпълняват Проекта в съответствие
с Техническото описание, което може да
бъде изменяно периодично с одобрението на
Банката, и да го завърши до крайната дата,
определена в него.
6.03. Увеличена стойност на Проекта
Ако общата стойност на Проекта надвиши
предвидената в т. (2) на преамбюла стойност,
Кредитополучателят ще получи средства за
финансиране на увеличената стойност без
регресно искане до Банката, за да се даде
възможност за завършване на Проекта според
Техническото описание. Плановете за финансиране на допълнителните разходи незабавно
се предоставят на Банката.
6.04. Процедура за обществена поръчка
Кредитополу чател ят ще и ще направи
така, че Организаторът и Бенефициентите
да закупуват оборудване, осигуряват услуги
и поръчват строителство за Проекта: (а) доколкото се отнасят за него или за Проекта,
в съответствие със законодателството на ЕС
по принцип, и по-специално в съответствие
със съответните директиви на ЕС, и (b) доколкото директивите на ЕС не се прилагат,
чрез процедури за обществена поръчка, които
по задоволителен за Банката начин зачитат
критериите за икономия и ефективност и при
случаите на обществени договори – принципите на прозрачност, равно третиране и
недопускане на дискриминация на база националност.
6.05. Продължаващи гаранции по отношение на Проекта
Кредитополу чател ят ще и ще направи
така, че Организаторът и Бенефициентите
(ако контекстът го изисква) да:
(a) Поддръжка: поддържат, ремонтират,
извършват основни ремонти и обновяват цялото имущество, съставляващо

(b)

(с)

(d)

(e)

(f)
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част от Проекта, както се изисква за
поддържането му в добро работно състояние.
Активи за Проекта: освен ако Банката не
е дала предварително писмено съгласие,
запазят собствеността и владението на
всички или по същество всички активи,
съставляващи Проекта, или, където
е уместно, заменят или подновяват
такива активи и поддържат Проекта в
практически непрекъсната експлоатация в съответствие с първоначалната
му цел; при условие, че Банката може
да откаже да даде съгласието си само
когато предложеното действие би било
в ущърб на интересите на Банката
като кредитор на Кредитополучателя
или би направило Проекта недопустим
за финансиране от Банката съгласно
нейния Устав или съгласно член 309
от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
Застраховка: гарантират, че цялото
строителство и имущество, съставляващо част от Схема, е адекватно застраховано, в съответствие с практиката в
съответния сектор в Република България и както се изисква в законите и
подзаконовите актове, приложими на
територията на Република България.
Права и разрешителни: поддържат в
сила всички права на преминаване
или използване и всички необходими
за изпълнението и експлоатацията на
Проекта Разрешения.
Околна среда:
(i)   изпълняват и управляват Проекта в
съответствие със Законодателството
за опазването на околната среда;
(ii) п ол у чават и поддържат необходимите Екологични одобрения за
Проекта;
(iii) с пазват всички такива Екологични
одобрения, свързани с опазването
на околната среда;
(iv) не използват финансирането от Банката за Схеми, които изискват ОВОС
или оценка на биоразнообразието
съгласно законодателството на ЕС
и националното законодателство
без преди ангажимента да получат
разрешително от компетентен орган
и без Нетехническото резюме на
ОВОС да е било предоставено на
обществеността и представено на
Банката; и
(v)   п редставят Форми А и В (или техен
еквивалент) преди използването
на финансирането от Банката за
Схемите.
Право на ЕС: изпълняват и управляват
Проекта в съответствие с приложимите
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норми на правото на ЕС, по-специално
в областта на околната среда, държавните помощи и обществените поръчки,
с изключение на всяка обща дерогация,
направена от Европейския съюз.
(g) Централна координираща структура за
контакт: Министерството на финансите
ще създаде и поддържа за целия срок
на Проекта подходяща институционална
структура, включваща Управляващите
органи и компетентните технически
служби/звена на съответните министерства („Централна координираща
структура за контакт“), и процедури
за координация за улесняване на сътрудничеството във връзка с Проекта,
по-специално по отношение на Искания
за разпределение и редовно Докладване и Наблюдение. Банката трябва да
бъде информирана за съставянето на
Централна координираща структура за
контакт и за нейните членове, както и
за всяка промяна в нейния състав.
(h) Почтеност: предприемат в рамките на
разумен срок подходящи мерки, както
е приложимо, по отношение на всеки
член на техните органи за управление,
длъжностно лице или служител, който
е бил осъден с влязла в сила присъда и
неотменимо решение на съда за криминално престъпление, извършено в хода
на изпълнение на професионалните си
задължения, с цел да се гарантира, че
този член е изключен от всяка дейност
на Кредитополучателя/Организатора
или Бенефициента по отношение на
Заема, Схемата или на Проекта.
(i) Интегритет на одитните права: гарантират, че всички договори по Проекта,
които ще бъдат сключени след датата
на подписване на този Договор в съответствие с Директивите на Европейския
съюз относно обществените поръчки,
ще предвиждат:
(i)   изискване съответният изпълнител
незабавно да информира Банката
за всяко действително изявление,
жалба или информация във връзка
с криминални престъпления, свързани с Проекта;
(ii) и зискване съответният изпълнител
да поддържа регистри и записи за
всички финансови трансакции и
разходи във връзка с Проекта; и
(iii) п равото на Банката във връзка с
предполагаемо криминално престъпление да прегледа регистрите и
записите на съответния изпълнител
във връзка с Проекта и да прави
копия на документи до степента,
позволена от закона.
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6.06. Други гаранции
Кредитопол у чател ят ще осиг у ри и ще
направи така, че Организаторът да осигури
следното:
(а) че Банката ще бъде надлежно информирана във всеки случай не по-късно
от три месеца след възникването на: (i)
каквито и да е промени в Оперативните програми, или (ii) всяко спиране
на изпълнението на Схема, за която са
разпределени средства, или (iii) всяко
анулиране на Схема, за която са разпределени средства;
(в) Организаторът ще проверява съответствието на Бенефициентите със съответните и приложими правила на правото
на ЕС, и по-специално в областта на
околната среда, държавните помощи и
обществените поръчки;
(с) Организаторът няма да ангажира никакви средства на Банката за Схеми,
които изискват ОВОС или оценка на
биоразнообразието в съответствие с
европейското и националното законодателство без преди ангажимента да
получи съгласие от страна на компетентния орган и без Нетехническото
резюме на ОВОС да е било предоставено
на обществеността;
(d) съответните док у менти ще се съхраняват и поддържат актуализирани
(включително екологични проучвания,
свързани с ОВОС, Нетех ническ ите
резюмета на ОВОС, оценките на биоразнообразието и природата или друга
ек вивалентна док у ментаци я, доказваща съответствие с Директивата за
местообитани ята и Директивата за
птиците) и се предоставят на Банката
при поискване. В случай че Банката
изисква такава документация, Кредитополучателят и/или Организаторът
ще предостави своевременно всички
поискани документи в рамките на 10
работни дни (във връзка с ангажимента
в политиката на Банката за публичното
оповестяване на отговорите на външни
разследвания) от получаване на искането от страна на Банката;
(e) няма да има двойно финансиране на
Схемите с други заеми за Кредитополучателя от Банката;
(f) представители на Банката ще бъдат
поканени да участват като наблюдатели
в заседанията на съответните комитети
за наблюдение на Оперативните програми;
(g) Нетехническите резюмета на ОВОС,
ако за дадена Схема се изисква ОВОС,
ще се предоставят на разположение на
обществеността;
(h) ще се извърши ОВОС на всички Схеми,
които се очаква да имат значително
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въздействие върху околната среда, в
съответствие с дефинициите и критериите, съдържащи се в съответните
директиви на ЕС;
(i) в случай че Банката има основателни
съмнения за нередности в изпълнението
на Схема или група от Схеми, ще бъде
установена строга процедура за мониторинг, за която ще отговаря независим
консултант по искане на Банката, за да
се гарантира правилното управление на
средствата. В случай на потвърждаване
на нередността Организаторът ще преразпредели засегнатата част от Кредита
за други предварително договорени с
Банката Схеми, като Кредитополучателят ще бъде отговорен за всички
съответни извършени разходи;
(j) Банката ще бъде информирана своевременно за всяка предложена или
предвиждана промяна или замяна в
рамките на Централната координираща структура за контакт преди тази
промяна или замяна;
(к) Банката си запазва правото да преразгледа и Кред и т опол у чат ел я т се
съгласява, че Банката може да преразгледа с Организатора процедурите
за разпределение с оглед на: (i) всяка
промяна, изисквана, наред с другото, от
Европейската комисия; или (ii) всяко
развитие на Проекта, които трябва да
бъдат по всяко време удовлетворителни
за Банката;
(l) ще се провеж дат редовни годишни
срещи между Банката и Кредитополучателя за проверка на изпълнението
(техническо и финансово) на Проекта
преди изготвянето на Закона за държавния бюджет на Република България;
Кредитополучателят ще предоставя на
Банката разумна помощ при проверката
на изпълнението (техническо и финансово) на Проекта (включително, без
ограничение, чрез осигуряване достъп
до висшето ръководство за тази цел)
и ще се съобразява с всички разумни
искания за информация от Банката
преди влизането в сила на Закона за
държавния бюджет на Република България; и
(m) Банката ще бъде своевременно информирана:
(i)   и във всеки случай не по-късно от
три месеца след възникването му:
(A) за резултата от Процедурата за
определяне (в съответствие с член
123 от Регламента за общоприложимите разпоредби № 1303/2013);
и (B) за резултатите от прегледа на
изпълнението (съгласно член 21 от
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Регламента за общоприложимите
разпоредби, № 1303/2013);
(ii) в сяко спиране на плащания или
дру ги процед у ри за нару шение,
започнати от Европейската комисия във връзка с изпълнението на
Проекта, предвиден по силата на
този Договор и/или на съответните
законови и подзаконови актове, след
като Организаторът узнае за съответното действие на Европейската
комисия; и
(iii) в сички одитни доклади, извършени
от независим одитен орган, Европейската комисия и Европейската
сметна палата.
В. Общи гаранции
6.07. Съответствие със законодателството
Кредитополучателят ще спазва и ще направи така, че Организаторът да спазва във
всички отношения всички закони и подзаконови актове, които те и Проектът трябва
да спазват.
6.08. Ангажимент за почтеност
Кредитополучателят декларира и гарантира, че нито един от служителите на Кредитополучателя и/или лицата, упълномощени
да го представляват, доколкото му е известно
в момента, не е извършил което и да е от
следните действия и че нито един от служителите на Кредитополучателя и/или лицата,
упълномощени да го представляват, с негово
съгласие или предварително знание няма да
извърши такова действие, а именно:
(а) предлагане, даване, получаване или
домогване до неправомерно предимство
с цел повлияване на действието на
лице, заемащо публична длъжност или
функция, или директор или служител
в публичен орган или държавно предприятие, или директор или служител
на публична международна организация във връзка с който и да е процес
на възлагане на обществени поръчки
или при изпълнението на който и да е
договор във връзка с Проекта; или
(b) каквото и да е действие, което оказва
влияние или има за цел неправомерно
да повлияе на процеса на възлагане
на обществени поръчки или на изпълнението на Проекта в ущърб на Кредитополучателя, включително тайно
споразумение между участниците в търг.
Кредитополучателят се задължава да уведоми Банката, ако му станат известни факти
или информация, предполагащи извършването
на такова действие.
6.09. Общи декларации и гаранции
Кредитополучателят декларира и гарантира
пред банката, че:
(а) той има правомощията да подпише,
изпрати и изпълни задълженията си по
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този Договор, както и че са предприети
всички необходими действия, за да се
разреши подписването, изпращането и
изпълнението на същите от него;
този Договор представлява неговото
правно действително, обвързващо и
изпълнимо задължение;
подписването и изпращането на Договора, изпълнението на задълженията
по него и спазването на разпоредбите
на този Договор няма да:
(i)   противоречи или влиза в конфликт
с която и да е от разпоредбите на
неговата конституция, приложим
закон, статут, правило или наредба,
или което и да е съдебно решение,
постановление или разрешение, на
което той трябва да се подчинява;
(ii) п ротиворечи или влиза в конфликт с
което и да е споразумение или друг
документ, задължителен за него,
който може основателно да се очаква
да има значителен неблагоприятен
ефект върху неговата способност да
изпълнява задълженията си по този
Договор;
не е имало значителна неблагоприятна
промяна след 15 юли 2014 г.;
не е настъпвало и не продължава да
бъде неотстранено или неизискано никакво събитие или обстоятелство, което
представлява Случай на неизпълнение;
не са в ход и доколкото му е известно,
не го заплашват или не са висящи пред
който и да е съд, арбитражен орган или
агенция никакви съдебни или арбитражни процедури или административни
производства или разследвания във
връзка с изпълнението на Проекта, които биха довели или ако постановеното
решение е неблагоприятно, е разумно
вероятно да доведат до Значителна
неблагоприятна промяна, нито е налице неизпълнено съдебно решение или
присъда срещу него, които са довели
или е разумно вероятно да доведат до
Значителна неблагоприятна промяна;
той е получил всички необходими Разрешения във връзка с този Договор и
с цел законосъобразно изпълнение на
задълженията си по него и по Проекта
и всички такива Разрешения са в пълна
сила и действие и са приемливи като
доказателство;
неговите задължения за плащане по този
Договор са най-малко равностойни по
ранг на правото на плащане по всички
други настоящи и бъдещи необезпечени
и неподчинени задължения по силата
на който и да е от неговите дългови
инструменти, с изключение на задълженията, задължително предпочитани
от закона;

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

(i) ще спазва член 6.05(е), както и че,
доколкото му е известно (след като е
направил надлежно и внимателно проучване), срещу него или Организатора
не е предявен или няма опасност да
бъде предявен Екологичен иск;
(j) ще спазва всички гаранции, дадени по
член 6; и
(к) доколкото му е известно, няма средства, инвестирани в Проекта, които да
са с незаконен произход, включително
произтичащи от изпиране на пари или
свързани с финансирането на тероризма.
Кредитополучателят трябва незабавно
да уведоми Банката, ако в даден момент
узнае за незаконния произход на такива
средства.
Дек ларациите и гаранциите, посочени
по-горе, ще запазят валидността си и след
изпълнението на този договор и с изключение на декларациите в параграф (d) по-горе
се считат повторени на датата на получаване
на всяко Искане за отпускане на средства,
на всяка Дата за отпускане на средства и на
всяка Дата на плащане.
Член 7
Обезпечение
Гаранциите в член 7 остават в сила от
датата на този Договор, докато има дължими
суми по този Договор или докато Кредитът
е в сила.
7.01. Равностойност по ранг
Кредитополучателят трябва да гарантира,
че неговите задължения за плащане по този
Договор са и ще бъдат най-малко равностойни по ранг на правото на плащане по всички
други настоящи и бъдещи необезпечени и
неподчинени задължения по силата на който
и да е от неговите Дългови инструменти.
В частност, ако Банката отправи искане
съгласно член 10.01 или ако е настъпил и продължава да съществува случай на неизпълнение или потенциален случай на неизпълнение
по който и да е необезпечен и неподчинен
дългов инструмент на Кредитополучателя или
която и да е негова агенция или учреждение,
Кредитополучателят няма да извършва (или
одобрява извършването на) плащания по отношение на други такива Дългови инструменти
(независимо дали планирани или други), без
едновременно с това да плати или да задели
по посочена сметка за плащане на следващата Дата на плащане сума, равна на същата
част от неизплатения дълг по този Договор,
каквато част се плаща по Дълговия инструмент спрямо неизплатения общ дълг по този
инструмент. За целта няма да се вземат предвид плащания по Дългов инструмент, които
се извършват с постъпления от емитирането
на друг инструмент, записан по същество от
същите лица, които притежават вземания по
Дълговия инструмент.
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В този договор „Дългов инструмент“ означава: (а) инструмент, включително всяка
разписка или извлечение от сметка, доказващ
или представляващ задължение за изплащане
на заем, депозит, аванс или подобно отпускане
на кредит (включително без ограничение всяко
отпускане на кредит по силата на споразумение
за рефинансиране или за разсрочване), (b) задължение, доказано чрез облигация, разписка
за дълг или подобно писмено доказателство
за задлъжнялост, или (с) гаранция, предоставена от Кредитополучателя за задължение
на трета страна.
7.02. Допълнително обезпечение
В случай че Кредитополучателят предостави на трето лице обезпечение за изпълнението на който и да е Дългов инструмент
или някакаква преференция или предимство
във връзка с него, Кредитополучателят, ако
Банката поиска, ще предостави на Банката
еквивалентно обезпечение за изпълнението
на задълженията си по този Договор или ще
предостави на Банката еквивалентна преференция или предимство.
Член 8
Информация и посещения
8.01. Информация във връзка с Проекта
Кредитополучателят трябва да направи
следното и да направи така, че Организаторът
да направи следното:
(a) да предостави на Банката:
(i)    информацията със съдържанието във
формата и в сроковете, определени
в Приложение А.2, или с друго съдържание, форма и срокове, както
периодично е договорено между
страните по този Договор, и
(ii)   в сяка информация, засягаща Схемите, включени в Искането за разпределение, каквато Банката може
основателно да изиска в разумен
срок, и
(iii) всяка информация или допълнителни документи, засягащи финансирането, възлагането, изпълнението,
експлоатаци ята и екологичните
въпроси по или за Проекта, която
Банката може основателно да изиска в разумен срок;
при неизменното условие, че ако такава
информация или документ не бъде представен
на Банката навреме и Кредитополучателят
не поправи пропуска в рамките на разумен
писмено определен от Банката срок, Банката
може да отстрани недостатъка, доколкото е
възможно, като наеме собствен персонал или
консултант или трета страна за сметка на
Кредитополучателя и Кредитополучателят е
длъжен да оказва на тези лица цялата необходима за тази цел помощ;
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(b) без забавяне да предоставя на Банката
за одобрение всяка съществена промяна
в Проекта, като вземе предвид информацията във връзка с Проекта, предоставена на Банката преди подписването
на този Договор, по отношение, наред
с всичко останало, на цената, структурата, плановете, графика, програмата
за разходите или финансовия план за
Проекта;
(c) да информира незабавно Банката за:
(i)    в сяко заведено дело или протест
и л и повд и г нат о о т т ре та с т рана възражение, или получена от
Кредитополучателя дайствителна
жалба или Екологичен иск, които
по негова информация са в ход, са
висящи или предстои да бъдат заведени във връзка с екологични или
други въпроси, засягащи Проекта;
(ii)  всеки факт или събитие, известно
на Кредитополучателя, което може
съществено да повлияе или да въздейства на условията за изпълнение
или управление на Проекта;
(iii) в еднага след като узнае за това или
веднага след като бъде информиран
за това от Организатора, незабавно
да информира Банката за:
	   (A) д ействително твърдение, жалба
или информация във връзка
с Криминални престъпления,
свързани с Проекта, и
	   (B) н езаконен произход, включително резултати от изпиране
на пари или свързани с финансирането на тероризма, по
отношение на Проекта;
(iv) в сяко неспазване на приложимото
Законодателство за опазването на
околната среда, и
(v) всяко временно спиране, отмяна или
промяна на Екологично одобрение,
	и да определи действията, които да
бъдат предприети по отношение на
такива въпроси.
8.02. Информация, свързана с Кредитополучателя и Организатора
8.02А. Кредитополучателят е длъжен да
предоставя и да направи така, че Организаторът да предоставя на Банката периодично
такава допълнителна информация за общото
финансово състояние на Кредитополучателя
или на Организатора, каквато Банката може
основателно да изиска, включително документи, представящи подробно и отразяващи
напълно операциите, свързани с финансирането, изпълнението и управлението на Проекта, и одитирането на свързаните сметки
или всякаква свързана с това допълнителна
информация от общ характер.
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8.02В. Кредитополучателят е длъжен да
информира и да направи така, че Организаторът да информира Банката незабавно за:
(a) всеки факт, който го задължава да погаси
предсрочно (i) което и да е финансово
задължение, първоначално предоставено му за срок от повече 5 години, или
(ii) което и да е финансиране от ЕС: (а)
свързано със секторите, в които е било
използвано финансирането от Банката,
или (b) на стойност, равна или по-висока
от 5 000 000 евро в сектори, в които
не е било използвано финансиране от
Банката;
(b) всеки факт или решение, които представляват или могат да доведат до Случай
на предсрочно погасяване;
(c) всяко намерение от негова страна да
предостави като обезпечение някои от
своите активи в полза на трета страна
за обща сума, равна или по-висока от
30 000 000 евро;
(d) всяко намерение от негова страна да се
откаже от собствеността върху който и
да е съществен компонент на Проекта;
(e) всеки факт или събитие, което е разумно вероятно значително да попречи
на изпълнението по същество на някое
задължение на Кредитополучателя по
този Договор;
(f) всяко събитие, изброено в член 10.01,
което се е случило, застрашава да се
случи или се очаква да се случи;
(g) всякакви разследвания по отношение на
почтеността на който и да е служител на
Кредитополучателя или Организатора,
за които Кредитополучателят или Организаторът са съответно информирани,
незабавно след узнаването за тях;
(h) веднага след като узнае за това или
веднага след като бъде информиран
за това от страна на Организатора, до
степента, позволена от закона, всеки
съществен съдебен процес, арбитраж,
административно производство или
разследване, извършвани от съд, администрация или подобен публичен
орган, което, доколкото му е известно,
е в ход, предстои или е висящо срещу
Кредитополучателя, Организатора или
Бенефициент или, когато е приложимо, съответните контролирани от тях
дру жества или членове на тех ните
управителни органи, служители или
длъжностни лица във връзка с Криминални прест ъплени я, свързани с
Кредита, Схемата или Проекта;
(i) всяка мярка, предприета от Кредитополучателя, и веднага след като узнае
за това или веднага след като бъде
информиран за това от Организатора,
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всички мерки, предприети от Организатора или Бенефициента съгласно член
6.05(h) на този Договор, или
(j) всеки съдебен процес, арбитраж, административно производство или разследване, което е в ход, застрашава да се
случи или е висящо и което може да
доведе до Значителна неблагоприятна
промяна.
8.03. Посещения от Банката
Кредитополучателят е длъжен да позволява и да направи така, че Организаторът
и Бенефициентите да позволяват на лица,
определени от Банката, както и на лица,
посочени от други институции или органи
на Европейския съюз, когато това се изисква
от съответните задължителни разпоредби на
правото на Европейския съюз:
(a) да посещават обекти, съоръжения и
строежи в състава на Проекта;
(b) да интервюират представители на Кредитополучателя, Организатора и/или
Бенефициентите и да не възпрепятстват
контактите с което и да е друго лице,
участващо във или засегнато от Проекта, и
(c) да правят преглед на счетоводните
книги и документите на Организатора
или Бенефициентите във връзка с изпълнението на Проекта и да могат да
правят копия на съответните документи
до степента, позволена от закона.
Кредитополучателят трябва да предостави
на Банката или да направи така, че на Банката
да бъде предоставено цялото необходимо съдействие за целите, описани в настоящия член.
Кредитополучателят потвърждава, че Банката може да бъде задължена да предоставя
информация, отнасяща се до Кредитополучателя и Проекта на компетентна институция
или орган на Европейския съюз в съответствие
със съответните задължителни разпоредби на
правото на Европейския съюз.
Член 9
Такси и разходи
9.01. Данъци, мита и такси
Кредитополучателят е длъжен да плаща
всички данъци, мита, такси и други налози
от всякакъв характер, включително гербови
налози и регистрационни такси, произтичащи
от подписването или изпълнението на този
Договор или на всеки свързан с него документ,
както и в хода на създаването, оформянето,
регистрирането или привеждането в сила
на което и да е обезпечение по Кредита до
степента, до която е приложимо.
Кредитополучателят е длъжен да плаща
всички главници, лихви, неустойки и други
суми, дължими по този Договор, без приспадане на каквито и да било национални
или местни на лози; при условие, че ако
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Кредитополучателят е задължен да извърши
такова приспадане, той ще изчисли брутния
резултат от плащането към Банката така, че
след приспадането нетната сума, получена
от Банката, да е равна на дължимата сума.
9.02. Други такси
Кредитополучателят поема всички такси
и разходи, вк лючи телно п рофесиона лни,
банкови или обменни такси, възникнали във
връзка с прилагането, влизането в сила и
прекратяването на този Договор или всеки
свързан с него документ, всяко изменение,
допълнение или отказ от права във връзка
с този Договор, както и всяко изменение,
създаване, регистриране, управление, привеждане в сила и реализация на каквото и
да е обезпечение по Заема.
Банката ще оказва документална подкрепа
за всички такива такси или разходи четиринадесет дни преди настъпване на падежа на
искането є за плащане, освен за минимални
такси и разходи (свързани главно с възможни
банкови такси, приложими при отпускане на
средства), свързани със суми до 100 евро, за
които Банката ще предостави своевременно
документална подкрепа по искане от Кредитополучателя.
9.03. Пови шен и разход и, неус той к а и
прихващане
(a) Кредитополучателят плаща на Банката
всички суми или разходи, възникнали
за или понесени от Банката вследствие
от въвеждането или промяната във (или
тълкуването, администрирането или
прилагането на) закон или подзаконов
акт или вследствие спазването на закон
или подзаконов акт, извършено след
датата на подписване на този Договор,
в съответствие със или в резултат от
което: (i) Банката е длъжна да понесе
допълнителни разходи, за да финансира или изпълнява задълженията си по
този Договор, или (ii) суми, дължими на Банката по този Договор, или
финансови приходи, произтичащи от
предоставянето на Кредита или Заема
от Банката на Кредитополучателя, се
намаляват или елиминират.
(b) Без да се засягат други права на Банката
по този Договор или по приложимото
право, Кредитополучателят е длъжен
да обезщетява и предпазва Банка от
загуби, възникнали в резултат на плащане или частично погасяване, което
се извършва по начин, различен от
изрично посочения в този Договор.
(c) Банката може да прихваща всяко задължение с настъпил падеж, дължимо
от Кредитополучателя по този Договор
(до степента, до която Банката е негов
действителен собственик), срещу всяко
задължение (независимо дали е с настъ-
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пил падеж или не), дължимо от Банката
на Кредитополучателя, независимо от
мястото на плащане, клона, където се
регистрира плащането, или валутата
на задължението. Ако задълженията
са в различни валути, Банката може за
целите на прихващането да конвертира
всяко от задълженията по пазарния
обменен курс в хода на обичайната си
дейност. Ако някое задължение е неликвидно или неустановимо, Банката може
да извърши прихващането в размер,
който тя добросъвестно е определила
за размер на това задължение.
Член 10
Случаи на неизпълнение
10.01. Право на искане на погасяване
Кредитополучателят е длъжен да погаси
незабавно целия Заем или част от него (както
е поискано от Банката) заедно с натрупаната
лихва и всички натрупани или неизплатени
суми по този Договор при писмено искане
от Банката в съответствие със следните разпоредби.
10.01A. Незабавно изискване
Банката може да отправи такова искане
незабавно:
(a) ако Кредитополучателят не плати на
датата на падежа която и да е дължима
сума съгласно този Договор на мястото
и във валутата, в която е определено,
че тя е дължима, освен (i) ако неизвършването на плащането се дължи
на административни или технически
грешки или на Случай на срив и (ii) плащането бъде извършено в рамките на
три работни дни от датата на падежа
му;
(b) ако информация или документ, предоставени на Банката от или от името на
Кредитополучателя, или която и да е
гаранция, декларация или изявление,
която е направена или се счита за
направена от Кредитополучателя във
или по силата на този Договор или във
връзка с преговорите по Договора или
неговото изпълнение, е или се окаже
невярна, непълна или подвеждаща в каквото и да било съществено отношение
и ако обстоятелствата, които водят до
погрешното деклариране, са поправими,
но не бъдат отстранени в рамките на
10 дни от изпращането от Банката на
предизвестие на Кредитополучателя
или узнаването от Кредитополучателя
за погрешното деклариране, което настъпи по-рано;
(c) ако в резултат на неизпълнение от страна
на Кредитополучателя по който и да е
заем или на което и да е задължение,
произтичащо от финансова трансак-
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ция, първоначално предоставена на
Кредитополучателя за срок повече от
3 години, различна от Заема, предоставен от Банката:
(i)   о т Кредитополучателя се изисква,
може да бъде изискано или след
изтичане на съответния договорен
гратисен период ще бъде изискано
или е възможно да бъде изискано да
погаси предсрочно, да се издължи, да
приключи или прекрати предсрочно
този друг заем или задължение, или
(ii) който и да е финансов ангажимент
по такъв друг заем или задължение
бъде анулиран или прекратен;
(d) ако Кредитополучателят не e в състояние да плати дълговете си, когато
станат изискуеми, или ги прекрати,
или постигне, без писмено известие
до Банката, или се стреми да постигне
компромисно споразумение с кредиторите си, включително мораториум, или
в резултат на съществени финансови
затруднения започне преговори с един
или повече от своите кредитори с оглед
разсрочване на някои от неговите финансови задължения (чрез доброволно
уреждане, схема на класифициране или
по друг начин);
(e) ако Кредитополучателят е в неизпълнение на което и да е задължение по
отношение на който и да е друг заем
или безвъзмездно финансиране (включително безвъзмездна помощ от ЕС),
предоставено от Банката или отпуснато от средствата на ЕС или финансов
инструмент, сключен с Банката;
(f) ако настъпи Значителна неблагоприятна
промяна в сравнение със състоянието
на Кредитополучателя към датата на
този Договор, или
(g) ако за Кредитополучателя е или стане
незаконно да изпълнява което и да е
от задълженията си по този Договор
или този Договор не е действащ в
съответствие с неговите условия, или
Кредитополучателят твърди, че не е
действащ в съответствие с неговите
условия.
10.01Б. Искане след уведомление за отстраняване на неизпълнение
Банката може също така да предяви такова искане:
(a) ако Кредитополучателят или Организаторът не успее да изпълни задължение
по този Договор, което не е задължение,
упоменато в член 10.01A, или
(b) ако който и да е факт, свързан с Кредитополучателя или Проекта и посочен
в преамбюла, се промени съществено и
не бъде възстановен по същество и ако
промяната или поставя под съмнение
интересите на Банката като кредитор
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на Кредитополучателя, или влияе неблагоприятно върху изпълнението или
управлението на Проекта,
   о свен ако несъответствието или обстоятелство, породило несъответствието,
е поправимо и бъде отстранено в рамките
на разумен период от време, определен в
известието, връчено от Банката на Кредитополучателя.
10.02. Други права по закон
Член 10.01 не ограничава никое друго право
на Банката по закон да изисква предсрочно
погасяване на заема.
10.03. Неустойки
10.03A. Т ра ншове с фикси ра н ли х вен
процент
В случай на искане по силата на член 10.01
по отношение на Транш с фиксиран лихвен
процент Кредитополучателят плаща на Банката поисканата сумата заедно с Неустойка
при предсрочно погасяване върху всяка част
от главницата, която трябва да бъде погасена
предсрочно. Тази Неустойка при предсрочно
погасяване се начислява от датата на падежа
на плащането, посочена в известието за искане на Банката, и се изчислява въз основа
на това, че предсрочното погасяване ще бъде
извършено на посочената дата.
10.03B. Траншове с променлив лихвен
процент
В случай на искане по силата на член
10.01 по отношение на Транш с променлив
лихвен процент Кредитополучателят плаща
на Банката поисканата сума заедно със сума,
равна на настоящата стойност на 0,15 % (петнадесет базисни пункта) годишно, изчислена
и начислена върх у дъл ж имата главница,
която следва да бъде погасена предсрочно,
по същия начин, както би била изчислена и
начислена лихвата, ако тази сума би останала
неизплатена в съответствие с първоначалния
погасителен план на Транша до Датата на
корекция/конверсия на лихвата, ако има
такава, или до Датата на падежа.
Стойност та се изчисл ява при сконтов
процент, равен на Процента на преразпределение, приложим към всяка съответна Дата
на плащане.
10.03C. Общи условия
Сумите, дължими от Кредитополучателя
съгласно член 10.03, са платими на датата на
предсрочно погасяване, посочена в искането
на Банката.
10.04. Отказ от право
Никакво неупражняване, забавяне в упражняването или единично или частично
упражняване от страна на Банката на което и
да е от нейните права или средства за правна
защита по този Договор няма да се тълкува
като отказ от такова право или средство
за правна защита. Правата и средствата за
правна защита, предвидени в този Договор,
са съвкупни и не изключват предоставените
от закона права и средства за правна защита.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Член 11
Законодателство и юрисдикция, други въпроси
11.01. Приложимо законодателство
Този Договор и всякакви извъндоговорни
задължения, произтичащи от или във връзка
с него, ще се уреждат от законите на Англия
и Уелс.
11.02. Юрисдикция
(a) Съдът на Европейския съюз има изключителна юрисдикция за уреждане
на всеки спор („Спор“), произтичащ от
или във връзка с този Договор (включително спор относно съществуването,
действителността или прекратяването
на този Договор или последствията от
неговата нищожност), или всяко извъндоговорно задължение, произтичащо от
или във връзка с този договор.
(b) Страните се съгласяват, че Съдът на
Европейския съюз е най-подходящият
и удобен съд за уреждане на Спорове
между тях и съответно, че те няма да
твърд ят противното. По-специално,
страните по този Договор се отказват
от всякакъв имунитет или право да се
противопоставят на юрисдикцията на
тези съдилища. Решенията на съдилищата, дадени по силата на този член, са
окончателни и задължителни за всяка
страна, без ограничение или резерва.
11.03. Място на изпълнение
Освен ако не е изрично договорено друго с
Банката в писмен вид, мястото на изпълнение
по този Договор е седалището на Банката.
11.04. Доказателство за дължими суми
При всеки съдебен иск, произтичащ от
този Договор, удостоверението на Банката за
която и да е сума или процент, дължими на
Банката по този Договор, при отсъствие на
явна грешка ще бъде годно доказателство за
тази сума или процент.
11.05. Права на трети страни
Лице, което не е страна, няма право съгласно Закона за договорите от 1999 г. (права
на трети страни) да прилага или да се ползва
от ползите от което и да е условие на този
Договор.
11.06. Цялостно споразумение
Този Договор представлява цялостно споразумение между Банката и Кредитополучателя
във връзка с предоставянето на Кредита и
отменя всяко предишно споразумение, независимо дали явно или подразбиращо се, по
същия въпрос.
11.07. Влизане в сила
Този Договор влиза в сила след потвърждение от Банката до Кредитополучателя, че
е получила заверено копие от документа за
неговата ратификация от Народното събрание
на Република България.
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11.08. Частична недействителност
Ако по някое време някое условие на
този Договор е или стане незаконно, недействително или неприложимо в каквото и да
е отношение или този Договор е или стане
недействителен в каквото и да е отношение
съгласно законите на която и да е юрисдикция, тази незаконност, неприложимост или
недействителност няма да засяга:
(а) законност та, дейст ви телност та и ли
приложимостта в тази юрисдикция на
което и да е друго условие на този Договор или действителността във всяко
друго отношение на този Договор в
тази юрисдикция, или
(b) законността, действителността или
приложимостта в други юрисдикции
на това или всяко друго условие на
този Договор или действителността на
този Договор по силата на законите на
такива други юрисдикции.
11.09. Изменения
Всяко изменение на този Договор се извършва в писмена форма и се подписва от
страните по Договора, при условие че всяко
такова изменение влиза в сила от датата на
потвърждение от Банката до Кредитополучателя, че е получила заверено копие от съответния документ за ратификация от Народно
събрание на Република България.
11.10. Екземпляри
Този Договор може да бъде подписан в
неограничен брой екземпляри, като всички
те взети заедно представляват един и същ
документ. Всеки екземпляр е оригинал, но
всички екземпляри заедно представляват един
и същ документ.
Член 12
Заключителни клаузи
12.01. Известия до всяка от страните
Известията и всякакви други съобщения по
този Договор, адресирани до страните по този
Договор, се изпращат на посочения по-долу адрес или факс или на друг адрес или факс, съобщен предварително от едната страна на другата
страна в писмена форма:
За Банката: На вниманието на: OPS/SEE/2BG RO CY/-/Европейска инвестиционна банка
бул. Конрад Аденауер 100
L-2950 Люксембург
Факс: +352 4379 67290
За Кредитополучателя:

На вниманието на: Министерство
на финансите
Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“
ул. Раковски 102
София 1040, Република България
Факс: +359 2 9859 2402
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12.02. Форма на известията
Всяко известие или друго съобщение по
този Договор се извършва в писмена форма.
Известия и други съобщения, за които
са определени фиксирани периоди в този
Договор или в които се определят срокове,
задължителни за адресата, могат да бъдат
изпращани по куриер, с препоръчано писмо
или по факс. Такива известия и съобщения
се считат за получени от другата страна на
датата на доставка при изпращане по куриер
или с препоръчано писмо или при получаване на потвърждението за предаване при
изпращане по факс.
Други известия и съобщения могат да се
изпращат по куриер, с препоръчано писмо
или по факс или, доколкото е договорено
от страните с писмено споразумение, по
електронна поща или друга електронна комуникация.
Без да се засяга валидността на всяко
известие, изпратено по факс в съответствие с
предходните алинеи, копие от всяко известие,
изпратено по факс, се изпраща с писмо до
съответната страна най-късно на следващия
работен ден.
Известията, издадени от Кредитополучателя съгласно разпоредбите на този Договор,
когато се изисква от Банката, се изпращат
на Банката заедно с удовлетворително доказателство за пълномощията на лицето или
лицата, упълномощени да подпишат това
известие от страна на Кредитополучателя,
и заверен образец на подписа на това лице
или тези лица.
12.03. Промени в страните
Кредитополучателят не може да приписва
или прехвърля нито едно от своите права
или задължения по този Договор без предварителното писмено съгласие на Банката.
Банката може да припише всички или част
от своите права и ползи или да прехвърли
(чрез новация, синдикиране или по друг начин) всички или част от своите права, ползи
и задължения по този Договор.
12.04. Преамбюл и приложения
Преамбюлът и следните приложения представляват част от този Договор:
Приложение A

Тех н и ческо оп иса н ие на
проекта и докладване

Приложение А.1 Техническо описание
Приложение А.2 Информаци я за проекта,
която трябва да се изпрати
на Ба н к ата, и ме т од на
изпращане
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Приложение А.3 Процедура за разпределение
и изисквания за докладване
Приложение B

Дефиниция на EURIBOR

Приложение С

Формуляри за Кредитополучателя

Приложение D

Ко р ек ц и я /кон в е р с и я н а
лихвата

Приложение Е
Юридическо становище
В потвърждение на горното Страните по
този Договор наредиха неговото подписване
в три оригинални екземпляра на английски
език и парафиране от тяхно име на всяка
страница от този Договор.
[София, 27 ноември 2014 г.]
Подписано за и от
името на
Република България:
Владислав Горанов,
министър
на финансите

Подписано за и от
името на
Европейската
инвестиционна банка:
Ласло Бараняй,
вицепрезидент

ПРИЛОЖЕНИЕ A
Техническо описание на проекта
и докладване
А.1. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ (Член 6.02)
Цел, място
Заемът от ЕИБ ще подкрепи потребността
от национално съфинансиране, както е определено в Споразумението за партньорство (СП) и
Оперативните програми (ОП), съфинансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
фон дове (ЕСИФ), п рез п рог рам н и я период
2014 – 2020 г. На този етап, предвид промен ящото се разви т ие на док у мен тац и я та по
програмите, Банката ще разгледа само Оперативните програми в секторите на транспорта
(включително градски транспорт) и околната
среда, в които Банката е придобила добри знания
при предоставянето на предишно финансиране
и техническа помощ. Транспортните схеми,
финансирани чрез Механизма за свързване на
Европа (МСЕ), също са допустими. На по-късен
етап, при искане от страна на Кредитополучателя и след предварителната оценка от ЕИБ,
тази операция може да обхване и други сектори
и Оперативни програми, включени в Споразумението за партньорство 2014 – 2020. Всички
схеми ще се изпълняват в Република България,
допустима съгласно Правилата за допустимост
в рамките на политиката на сближаване на ЕС
(слабо развити региони) и целта на ЕИБ по отношение на приоритетните региони в рамките
на политиката на сближаване.
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Описание (обхват на проекта на ЕИБ)
Оперативна програма (ОП)

Приоритетни оси (ПО)

ОП „Транспорт и транспортна ПО – 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и
инфраструктура“
„разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“
ПО – 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“
ПО – 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и
товари и развитие на устойчив градски транспорт“
ПО – 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на
безопасността и сигурността на транспорта“
ПО – 5 „Техническа помощ“
ОП „Околна среда“

ПО – 1 „Води“
ПО – 2 „Отпадъци“
ПО – 3 „НАТУРА 2000 и Биоразнообразие“
ПО – 4 „Превенция и управление на риска от наводнения“
ПО – 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
ПО – 6 „Техническа помощ“

ОП „Региони в растеж“

ПО – 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен
приоритет: „Устойчив градски транспорт“
ПО – 6 „Регионална пътна инфраструктура“

Механизъм за свързване на Транспортни проекти
Европа
Възможно разширяване на операцията за други сектори може евентуално да се разглежда на покъсен етап въз основа на капацитета за усвояване и потребностите от финансиране в приоритетните
сектори, при искане от страна на българското правителство и след предварителна оценка на Банката.
Специфична допустимост в сектора на битовите (твърди) отпадъци
Допустими: В съответствие с принципа на йерархичност и принципа на предварителните условия
допустими проекти за ЕИБ са: оборудване за системи за разделно събиране, устройства за рециклиране, инсталации за биомаса, съоръжения за компостиране, инсталации за анаеробно разлагане,
както и дейности за техническа помощ на Управляващите органи и на крайните бенефициенти за
ускоряване на инвестициите.
Проекти, изискващи предварителна оценка на Банката: проекти за опасни отпадъци, проекти за
отпадъци от здравеопазването, инсинератори на отпадъци, събиране и третиране на опасни отпадъци,
масово изгаряне на отпадъци. Тези видове проекти, независимо от техния размер, е необходимо да
бъдат представени на Банката за предварителна оценка (пълен финансово-правен анализ) съгласно
членове 1.09A (b) и 1.09A (c).
Календар
Инвестиционните схеми могат да бъдат финансирани по тази операция до 31 декември 2023 г.
А.2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТИ НА БАНКАТА, И МЕТОД
НА ИЗПРАЩАНЕ (Член 8.01(а)
1. Изпращане на информация: определяне на отговорни лица
Информацията по-долу трябва да бъде изпратена на Банката под отговорността на:
Лице за контакт
Институция

Министерство на финансите

Лице за контакт

г-жа Гергана Беремска

Длъжност

Директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“

Звено/Дирекция
Адрес

ул. Раковски 102, София, България

Телефон

+359 (2) 9859 2400

Факс

+359 (2) 9859 2402

Ел. поща
g.beremska@minfin.bg
Посочените по-горе лица за контакт са отговорни лица за контакт към момента.
Кредитополучателят трябва да уведоми Банката незабавно в случай на промяна.
2. Информация по специфични въпроси
Кредитополучателят предоставя на Банката следната информация не по-късно от крайния срок, посочен
по-долу.
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Документ/информация
Споразумение за партньорство (окончателно)

БРОЙ 3
Краен срок

Веднага след като бъде прието от ЕК

Централна координираща структура за контакт – с участи- Преди първото отпускане на средства
ето на Управляващите органи и компетентните технически
служби/звена на съответните министерства
Съответните оперативни програми + Стратегическа еко- Веднага след като бъдат приети, преди
логична оценка + предварително проучване (окончателно) второто и третото отпускане на средства
Резултат от процедурата за определяне на органите (съгласно Веднага щом е наличен
член 123 от Регламента за общоприложимите разпоредби
№ 1303/2013)
Резултати от прегледа на изпълнението (в съответствие с член Веднага щом е наличен
21 от Регламента за общоприложимите разпоредби № 1303/2013)
Одитни доклади, изготвени от независимите одитни органи, Веднага щом са налични
Европейската комисия и Европейската сметна палата
Доклад, който трябва да се представя във връзка с напредъка Ежегодно към 30 юни
към целите за рециклиране, съгласно Рамковата директива
за отпадъците 2008/98/ЕО и планираните действия за постигане на целите
Доклад, който трябва да се представя във връзка с кампаниите Ежегодно към 30 юни
за повишаване на осведомеността относно предотвратяването
на отпадъците и използването на компост и рециклирани
материали
Информация за организацията на таксите за твърди отпадъ- Преди последното отпускане на средства
ци, която осигурява пълно възстановяване на разходите за
системата за управление на твърдите отпадъци в България
3. Информация за изпълнението на проекта
Кредитополучателят предоставя на Банката следната информация за напредъка на проекта по
време на изпълнението му не по-късно от крайния срок, посочен по-долу.
Документ/информация

Краен срок

Честота на докладването

Доклад за напредъка по проекта
30 юни
годишно
По принцип на базата на годишното докладване за Европейската
комисия.
– Кратка актуализация на техническото описание, обяснявайки
причините за значителни промени спрямо първоначалния обхват;
– Актуална информация за датата на приключване на всеки един
от компонентите на проекта, обяснявайки причините за всяко
възможно забавяне;
– Актуална информация за стойността на проекта, обяснявайки причините за всяко евентуално увеличение на стойността
спрямо първоначалната бюджетна стойност;
– Описание на всеки основен проблем с въздействие върху околната среда;
– Актуална информация за процедурите за обществени поръчки
(извън ЕС);
– Актуална информация за търсенето или използването по проекта и коментари;
– Всеки значителен проблем, който е възникнал, и всеки значителен риск, който може да повлияе на управлението на проекта;
– Всеки съдебен иск във връзка с проекта, който може да е в ход;
– Актуална информация за действителните стойности на определените за проекта показатели.
4. Информация в края на дейностите и първата година на експлоатация
Кредитополучателят предоставя на Банката следната информация при приключването на проекта
и по време на изпълнението му не по-късно от срока, посочен по-долу.
Документ/информация

Дата на представяне
на Банката

Доклад за приключването на проекта:
По принцип на базата на докладването за Европейската комисия.
– Кратко описание на техническите характеристики на проекта, както е приключен, обяснявайки причините за всяка съществена промяна;
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Документ/информация

Дата на представяне
на Банката

–Д
 атата на завършване на всеки един от компонентите на проекта, обяснявайки причините за всяко възможно забавяне;
–К
 райната стойност на проекта, обяснявайки причините за всяко евентуално
увеличение на стойността спрямо първоначалната бюджетна стойност;
–Б
 роя на новите работни места, създадени с проекта: работни места по време
на изпълнението и постоянни нови работни места;
–О
 писание на всеки основен проблем с въздействие върху околната среда;
–А
 ктуална информация за процедурите за обществени поръчки (извън ЕС);
–А
 ктуална информация за търсенето или използването на проекта и коментари;
–В
 секи значителен проблем, който е възникнал, и всеки значителен риск, който
може да повлияе на управлението на проекта;
–В
 секи съдебен иск във връзка с проекта, който може да е в ход;
–А
 ктуална информация за действителните стойности на определените за
проекта показатели.
 предстои да бъдат определени...
Език, на който се изготвят докладите

английски (когато е налично) или български език

Показатели за наблюдение
Транспорт
Очаквани резултати

Мерна единица

Инвестиционни разходи по проекта

млн. евро

Начало/край на работите

месец/година

Крайни продукти
Железопътни линии
Дължина на изградената или модернизирана жп линия

км

Закупен или рехабилитиран подвижен състав

бр.

Изградени или модернизирани гари

бр.

Пътища, магистрали
Дължина на изградения или модернизиран път

„x“ км платно

Градски транспорт
Дължина на изградени или модернизирани автобусни и трамвайни линии,
метролинии и т.н.

км

Изградени или модернизирани станции и спирки

бр.

Закупени или рехабилитирани превозни средства или подвижен жп състав

бр.

Крайни резултати
Пътища, магистрали
Предотвратени смъртни случаи по пътищата

животи/годишно

Градски транспорт
Облагодетелствани лица

пътници/годишно

Сектор твърди отпадъци
Очаквани резултати

Мерна единица

Инвестиционни разходи по проекта

млн. евро

Начало/край на работите

месец/година

Крайни продукти
Гориво, получено от отпадъци

тон/годишно

Газ метан
Третирани отпадъци

нормални кубични метри
(Nm 3) годишно
тонове годишно

Рециклирани отпадъци

тонове годишно

Компостирани отпадъци

тонове годишно
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Крайни резултати
Съответствие с Директивата за депониране на отпадъци 1999/31/EC

Неприложимо

Съответствие с Рамковата директива за отпадъците 2008/98/EО

Неприложимо

Показатели за основните резултати
Заетост по време на строителството

Лица годишно

Заетост – допълнително създадени постоянни работни места по време на Лица в еквивалент на пълексплоатацията
но работно време (FTE)
Реализирана енергийна ефективност
Спестена енергия в
мегават/час (MWh)
Въглероден отпечатък – относителен
Килотона въглеродни емисии годишно (kt CO 2 e/a)
Сектор водоснабдяване и канализация
ВОДИ
Очаквани резултати

Мерна единица

Инвестиционни разходи по проекта

млн. евро

Начало/край на работите

месец/година

Крайни продукти
Капацитет на изградени или рехабилитирани резервоари или съоръжения за съхраняване на вода
Капацитет на изградени или рехабилитирани пречиствателни станции

м3

Дължина на изградени или рехабилитирани водопроводни или разпределителни
тръби
Изградени или рехабилитирани връзки на домакинства към водоснабдителната
мрежа
Капацитет на изградени или рехабилитирани зони за задържане или крайречни
зони тип „повече място за реките“
Крайни резултати

км

Население, ползващо безопасна питейна вода

домакинства

Допълнително обслужвани търговски и индустриални клиенти (преносима вода)

бр.

Консумация на енергия за водоснабдяване

кВтч/м 3 (kWh/m 3)

Нефактурирана вода (Non-revenue water)

%

Ниво на услугите

%

Ниво на персонала за водоснабдяване

бр.

Население с намалено излагане на риска от засушаване

бр.

м 3/дневно

бр.
м3

ОТПАДНИ ВОДИ
Очаквани резултати

Мерна единица

Инвестиционни разходи по проекта

млн. евро

Начало/край на работите

месец/година

Крайни продукти
Капацитет на изградени или рехабилитирани пречиствателни станции

Еквивалентни жители

Дължина на изградената или модернизирана канализация и/или тръби за км
отвеждане на дъждовни води
Изградени или рехабилитирани връзки на домакинства до канализационни бр.
услуги
Крайни резултати
Население, ползващо подобрени канализационни услуги

домакинства

Допълнително обслужвани търговски и индустриални клиенти (канализационни връзки)
Консумация на енергия за канализация

бр.

Третирани отпадни води до приемливите стандарти

Еквивалентни жители

Ниво на услугите

%

Ниво на персонала за канализация

бр.

kWh/m 3
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ДЪРЖАВЕН

A.3. ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ
A.3.1. Общи разпоредби
Банката най-общо ще разпределя средствата
само за допустими схеми, които са икономически, технически и финансово обосновани и
екологосъобразни. Всички проекти подлежат на
адекватни предпроектни проучвания, включително подробен анализ на разходите и ползите,
където е подходящо за сектора.
Всички схеми трябва да са съобразени със
законодателството на ЕС в областта на околната среда, обществените поръчки и държавната
помощ, както и да отговарят на принципите и
стандартите в Декларацията на ЕИБ за политиката в областта на околната среда 1.
Размерът на заема от ЕИБ не може да надвишава 50 % от общите инвестиционни разходи по
проекта и 100 % от допустимите инвестиционни
разходи (допустимост за ЕИБ).
Следните разходи не са допустими за Банката: ДДС и други данъци и такси, придобиване на земя, закупуване на сгради, разходи
за под дръж ка и дру ги операт ивни разходи,
придобиване на употребявани активи, лихви
по време на строителството, заку пу ване на
лицензи за използването на негенерирани публични ресурси (например телекомуникационни
лицензи), патенти, търговски марки и търговски
наименования. Чисто финансовите сделки също
не са допустими.
Банката не финансира дейности по „рутинна
поддръжка“ или ремонти.
A.3.2. Процедура за разпределение
Средствата на Банката ще се разпределят
за схемите, съфинансирани със средства от
фондовете на ЕС в рамките на съответните
Оперативни програми, като процедурите ще
бъдат модулирани според размера на схемата
и в съответствие с приложимите за рамковия
заем процедури:
a) Допустими схеми с инвестиционна стойност под 25 млн. евро се избират от
Организатора. Изборът подлежи на последващо потвърждение за допустимост
от Банката. Организаторът трябва да
представи искане за разпределение във
формата, изисквана от Банката (както е
определена в А.3.3).
b) Допустими схеми с инвестиционна стойност между 25 и 50 млн. евро се представят
предварително на Банката за одобрение
преди финансиране чрез използването
на формата, определена в A.3.4, или за
предварително проу чване. Банката си
запазва правото да поиска допълнителна
информация; ако се прецени за необходимо, ще се извърши частично или
задълбочено проучване на схемата.
c) Допустими схеми с инвестиционна стойност над 50 млн. евро (малко вероятно)
трябва да се третират по принцип като
отделни заеми и да се проучват отделно
от Банката. Схемите подлежат на одобрение преди отпускане на средства от
1
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_
statement_esps_en.pdf
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Банката на Организатора. Организаторът
предоставя документаци ята, поискана
от Банката, по нейна преценка, както
индивидуално е посочена от Банката на
Организатора.
d) Организаторът представя заедно с искането за разпределение следните документи, потвърждаващи екологичното
съответствие на съответните схеми:
· з а схемите, изискващи ОВОС, или Нетехническо резюме на ОВОС, или линк
към публична версия на Нетехническото резюме на ОВОС, заедно с копие от
съответното разрешително, показващо,
че са били проведени обществени консултации и че резултатите от тях са били
взети под внимание. Организаторът
не може да иска от ЕИБ да разпредели средства за схема, която изисква
ОВОС в съответствие с европейското
и националното законодателство, без
да е полу чил такова разрешение от
компетентния орган;
· з а схеми, които подлежат на оценка,
но нямат значително потенциално или
вероятно въздействие върху защитена
зона (Натура 2000 или по друг начин),
дек лараци я от компетентни я орган,
че тези схеми са в съответствие с директивите на ЕС за местообитанията
и за птиците (форма А съгласно Приложение A.3.5 или нейния еквивалент
или опростена декларация (Списък на
схемите, подписан от компетентния
орган, който удостоверява, че нито една
от съответните схеми няма значително
въздействие върху която и да е защитена
зона). Организаторът не може да иска от
ЕИБ да разпредели средства за схеми,
които изискват оценка на биологичното
разнообразие в съответствие с европейското и националното законодателство,
без да е получил такова разрешение от
компетентния орган;
· з а схеми със значително потенциално или вероятно въздействие върх у
защитената зона – форма B съгласно
Приложение A.3.5 (или неин еквивален т) т рябва да бъде подписана от
компетентния орган и представена на
Банката заедно със становището на
Европейската комисия (ако се изисква
съгласно член 6(4) на Директивата за
местообитанията).
e) Организаторът съхранява и поддържа
съответните документи актуални (включително екологични проучвания, свързани с ОВОС, Нетехническите резюмета
на ОВОС и Екологични оценки/Оценки
за биоразнообразие или еквивалентни
документи, доказващи съответствието с
директивите на ЕС за местообитанията
и за птиците), за да бъдат предоставени
на Банката при поискване. В случай че
ЕИБ изиска такава документация, Организаторът предоставя своевременно
всички поискани документи.
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A.3.3. Таблица за разпределение
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ №
ДАТА

Х
дд/мм/гггг

Наименование на операцията на ЕИБ
Номер на операцията на ЕИБ
Валута: евро

България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014 – 2020
2013-0548

 БОБЩЕНА ТАБЛИЦА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО (ЗА ВСИЧКИ СХЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОПЕО
РАЦИЯТА НА ЕИБ)
ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА (с натрупване до ден/месец/година)
Дата на Транша на ЕИБ Сума
дд/мм/гггг
(евро)

Процент от Транша на ЕИБ,
разпределен за проектите (%)

Процент от Транша на ЕИБ, отпуснат на крайните бенефициенти

дата х
...
...
Настоящо (последно)
искане
Общо
РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА (с натрупване до ден/месец/година)
Оперативни програми и
приоритети

Общо доПринос
ЦентралДруги
Брой
Диапазон на общата
пустими
на ЕС
но правиресурси схеми стойност на схемите
разходи (хил. евро) телство (хил. евро)
най-ниска най-висока
(хил. евро)
(хил. евро)
(хил. евро) (хил. евро)

1. ОП „Околна среда“

2. ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

3. ОП „Региони в растеж“

Проект на ЕИБ
От които разпределени средства на ЕИБ (хил. евро)
Общо средства на ЕИБ, отпуснати на крайни
бенефициенти (хил. евро)
Отговорно лице:

Подпис:
Дата:
Място:

<Име и фамилия>
<Длъжност>
<Отдел>
Министерство на финансите
.....................................................................
дд/мм/гггг
България, София

телно

рано

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Общо:

(9)

(10)

(12)

(13)

Обяснителни бележки:

(11)

d

телно

l

рано

телно

(14)

(15)

l
(16)

(17)

(18)

ERR
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(4) Име и вид на крайния бенефициент: държава, община, частни, неправителствени организации и т.н
(4) Име и вид на крайния бенефициент: държава, община, частни, неправителствени организации и т.н
Общо:
(6) Моля,
посочете: НЕ:
не се изисква
ОВОС;
S-O: приложение
II от директивата
за ОВОС проект преценен че не и
(6) Моля, посочете: НЕ: не се изисква ОВОС; S-O: приложение II от директивата за ОВОС проект преценен че не изисква ОВОС; Да:. Приложение I от директивата за ОВОС
или приложение
II проект
преценен
че изисква
ОВОС Ако ДА,да
се
предостави копие на нетехническото резюме при разпределението или веднага след като е налично
предоставиОбяснителни
копие на нетехническото
резюме при разпределението или веднага след като е налично
бележки:
Отнасяняма
се зазначително
Натура 2000
или други зони
на местообитания
международно или национално значение. Моля,
(7) Отнася се за (4)
Натура
други зони
на местообитания
от международно
национално значение.
Моля, ипосочете:
НЕ: Не се изисква оценка; NSI: Извършена е(7)оценка:
въздействие;
SI; Извършена
оценка: от
има
Име 2000
и видили
на крайния
бенефициент:
държава,
община, частни,или
неправителствени
организации
т.н
значителнозавъздействие
- моля приложете
Форма
B приче
разпределението
или,ДА,да
когатосее налична, но преди разпред
значително въздействие
моля приложете
Форма
B при
разпределението
или, IIкогато
е налична,за
ноОВОС
предипроект
разпределението
да билоДа:.
средства
на ЕИБI за
(6) Моля,-посочете:
НЕ: не се
изисква
ОВОС;
S-O: приложение
от директивата
преценен ченанекаквито
изискваи ОВОС;
Приложение
от проекта.
директивата
ОВОС или приложение
II проект
преценен
изисква ОВОС Ако
(8) Моля, посочете етапа на изпълнение на проекта към датата на подаване (предварително проучване, идеен про
(8) Моля, посочете
етапа на копие
изпълнение
на проекта към
датата
наразпределението
подаване (предварително
проучване,
проект, изпълнение, завършен ... Т.н. )
предостави
на нетехническото
резюме
при
или веднага
след катоидеен
е налично
(9),(10)
Моля, посочете
вероятна
дата за започване
и завършване
проекта
(9),(10) Моля, посочете
последната
вероятна
датадруги
за започване
и завършване на
(7) Отнася
се за Натура
2000 или
зони на местообитания
от проекта
международно или национално значение. Моля, посочете: НЕ: Не се изисква оценка; NSI:
Извършена
е оценка:последната
няма значително
въздействие;
SI; Извършена
оценка:на
има
(11)на
Очакваните
начални
допустими разходи по проекта (както е докладвано пред ЕК, фиксирана по време н
(11) Очакванитезначително
начални общи
допустими- разходи
по проекта
(както
е докладвано
пред ЕК,или,
фиксирана
време на
за разпределение,
тази сума
трябва
да остане
непроменена
до края общи
на програмата)
въздействие
моля приложете
Форма
B при
разпределението
когато епо
налична,
но искането
преди разпределението
на каквито
и да
било средства
ЕИБ за проекта.
(12) Последни оценка:
актуализира
се прина
всяко
искане занаразпределение
(8) Моля,
посочете етапа
изпълнение
проекта към датата на подаване (предварително проучване, идеен проект, изпълнение, завършен ... Т.н. ) (12) Последни оценка: актуализира се при всяко искане за разпределение
(13)-(16) подобни съответно на (11) и (12)
(13)-(16) подобни(9),(10)
съответно
напосочете
(11) и (12)последната вероятна дата за започване и завършване на проекта
Моля,
(17) Друг принос: всички оставащи вноски на държавата, област, община, бенефициент, и т.н.
(17) Друг принос: всички оставащи вноски на държавата, област, община, бенефициент, и т.н.
(11) Очакваните начални общи допустими разходи по проекта (както е докладвано пред ЕК, фиксирана по време на искането за разпределение, тази сума
трябва
да остане
до края(ERR)
на програмата)
Очаквана
норманепроменена
на възвръщаемост
за проекта по време на разпределението в случай на предварителн
(18) Очаквана норма на възвръщаемост (ERR) за проекта по време на разпределението в случай на предварителна оценка, по време на одобрението от УО в случай на (18)
последваща
оценка
(когато
е приложимо)
(12) Последни оценка: актуализира се при всяко искане за разпределение
(13)-(16) подобни съответно на (11) и (12)
(17) Друг принос: всички оставащи вноски на държавата, област, община, бенефициент, и т.н.
(18) Очаквана норма на възвръщаемост (ERR) за проекта по време на разпределението в случай на предварителна оценка, по време на одобрението от УО в случай на последваща оценка (когато е приложимо)
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Терминология и класификация на пътните строителни работи (пътища с настилка)
Европейската инвестиционна банка НЕ ФИНАНСИРА дейности по „текуща поддръжка“ или ремонти.
Текуща поддръжка Локализирани ремонти (по-малко от 150 метра в непрекъсната дължина) на
пътната настилка и банкети и редовна поддръжка на пътно отводняване,
странични нак лони, тревни ивици и пътни съоръжения. (Примери: закърпване на дупки, запечатване на пукнатини, преоформяне на странични канали,
ремонт и почистване на водостоци и канализация, контрол над растителността, контрол на запрашаването, контрол над ерозията, отстраняване на
сняг и пясък от пътища с оживен трафик, пребоядисване на пътните ленти
и маркировка, ремонт или подмяна на пътни знаци, защитни съоръжения,
сигнализация, стълбове за осветление, почистване на крайпътните зони и
поддръжка на зоните за почивка и т.н.) При пътния бюджет финансирането
е обикновено чрез годишните разходи; тези дейности не могат да бъдат финансирани от Банката.
Периодична „капиталова“ поддръжка
Покриване
(*)

Покриване на цялата ширина или третиране на съществуващата настилка
или пътно платно за поддържане на характеристиките и структурната цялост
на повърхността, включително дребни корекции на формата, закърпване на
повърхността или възстановяване на устойчивостта на занасяне, според изискванията. (Примери: циментови печати и обработки на повърхността както на
единично, така и на двойно покритие на повърхността, фрикционни курсове,
порьозен асфалт, асфалтова настилка с ограничена дебелина). А лтернативни
термини, които се използват, са „превантивна профилактика“. При пътния
бюджет финансирането се извършва или чрез годишните разходи, или с планирана програма.

Рехабилитация
(*)

Пълно покритие по дължина и ширина със селективно укрепване и корекция
на формата на съществуващата настилка (включително ремонт на отводняването и пътната структура, както и мерки за безопасност, според изискванията), за да се подобри качеството на возене и да се повиши животът на
настилката чрез увеличаване на съществуващия структурен капацитет. (Примери: асфалтови наслоявания, селективно дълбоко изкърпване на слоевете на
настилката и наслоявания, гранулирано наслояване и настилка, третиране на
повърхността с големи корекции на формата, рециклиране на един или повече
слоя настилка.) При пътния бюджет финансирането може да се извършва или
чрез планирана програма, или чрез специално капиталово разпределение на
средства. Строителните работи обикновено се обосновават чрез проучване
на място на настилката и тестване, използвайки надеждни инженерни практики, като например основни мостри, както и измервания за отклонение,
носимоспособност и неравности. А лтернативни термини, които се използват,
са „наслагвания“ или „засилване“.
Пътни инвестиции

Реконструкция (*) Реконструкция на пълната дължина и ширина на пътната настилка (обикновено
на всички слоеве настилка до нивото на земното платно) и на пътните банкети,
най-вече на съществуваща проекция на шосето, включително рехабилитация
на отводнителните структури, повишавайки действителните функционални и
физически стандарти на пътя.
Обновяване (*)

Геометрични подобрения на пътното платно, свързани с широчина, изкривяване
или наклон, на банкетите и структурите с цел да се увеличи капацитетът на
трафика, скоростта на движение и безопасността на движението по пътищата;
включително съответните „рехабилитация“, „покриване“ и/или „реконструкция“, както се изисква по различните участъци от пътя. Строителните работи
могат да включват ограничени преустройства. А лтернативни термини, които се
използват, са „подобрение“ или „подобряване“, или в Полша – „модернизация“.

Ново строителство Пълно строителство по ширина и дължина на път по нова проекция; обновя(*)
ване на съществуващ път с настилка от чакъл или пръст до стандартите за
настилки; и „разширяване на пътя“ на съществуващи шосета чрез осигуряване
на допълнителни ленти за движение или пътни платна.
(*) Типове строителни дейности, подходящи за възможно включване в проекта.

Име на схемата

Код на
жп секция

(ОНВ)

0

Стойност/
(000 евро)
км

Трафик
(2)

% Товарен Вид дейност
трафик
(3)

C – увеличаване на товароносимостта
Икономическа норма на възвръщаемост-ако се прави

например
National
Motorway
Company
Брой платна
(e.g. 2x1,
2x2, 3x2,
т.н.) NDS, област, община (име), друг път организация (име), и т.н.
0
например
National
Motorway
Company
NDS,/ област,
община
(име), друг път организация (име), и т.н.
Брой платна
(e.g.денонощен
2x1,
2x2, 3x2,
т.н.) (МПС
Средногодишен
трафик,
ден)
Брой
платна
(e.g.
2x1,
2x2,
3x2,
т.н.)
Средногодишен
денонощен
трафик,
(МПС
/
ден)
Тежкотоварни автомобили
например
National
Motorway трафик,
Company(МПС
NDS,/ област,
община (име), друг път организация (име), и т.н.
Средногодишен
денонощен
ден)
Тежкотоварни
автомобили
1. Покриване; 2. Рехабилитация; 3. Реконструкция; 4. Обновяване; 5 Ново строителство (нова проекция); 6.
Брой
платна
(e.g.
2x1, 2x2,
3x2, т.н.)
Тежкотоварни
автомобили
Дефекти
в съответствие
с използваните
и приети от4.националните
стандартни
кодове
1
. Покриване;
2. Рехабилитация;
3. Реконструкция;
Обновяване; пътни
5 Новооргани
строителство
(нова
проекция); 6.
Средногодишен
трафик,
(МПС
/иден)
Дефекти
в съответствие
с използваните
и приети
от4.националните
пътни
органи
стандартни
кодове
A. –Покриване;
увеличаване
на безопасността
пътя
подобряване
на околната
среда
1
2. денонощен
Рехабилитация;
3.на
Реконструкция;
Обновяване;
5 Ново
строителство
(нова
проекция); 6.
Тежкотоварни
автомобили
Дефекти
в съответствие
с използваните
и приети
от
пътни
органи стандартни кодове
A
– увеличаване
нанивото
безопасността
на пътя
и подобряване
на околната
среда
B
повишаване
на
на услугите
(капацитет
нанационалните
трафика)
A
увеличаване
на
безопасността
пътя
и подобряване
на околната
среда
B
повишаване
на услугите
(капацитет
на4.трафика)
1
2. на
Рехабилитация;
3.на
Реконструкция;
Обновяване;
5 Ново
строителство (нова проекция); 6.
C. –
–Покриване;
увеличаване
нанивото
товароносимостта
Дефекти
в
съответствие
с
използваните
и
приети
от
националните
пътни
органи стандартни кодове
B
–
повишаване
на
нивото
на
услугите
(капацитет
на
трафика)
C
увеличаване
на
товароносимостта
Икономическа норма на възвръщаемост - ако се прави
A
на безопасността
на пътя
и подобряване
на околната среда
C – увеличаване
товароносимостта
Икономическа
норма
на възвръщаемост
- ако
се прави
B
– повишаване
на нивото
на услугите (капацитет
на трафика)
Икономическа
норма
на възвръщаемост
- ако се прави
C – увеличаване на товароносимостта
Икономическа норма на възвръщаемост - ако се прави

0
0
0
например National Motorway Company NDS, област, община
(име), друг път организация (име), и т.н.

Очакван
период на
строителство

Обосновка/
Бележки/ ОНВ
(4)

ВЕСТНИК

Бележки/Очаквана
ъзвръщаемост (ОНВ)

Бележки/Очаквана
ъзвръщаемост
(ОНВ)
Бележки/Очаквана
ъзвръщаемост
(ОНВ)
Бележки/Очаквана
ъзвръщаемост (ОНВ)

щ орган

ОБЩО

ОБЩО
ОБЩО
ОБЩО

България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014
2013-0545
Договор
България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014
България съфинансиране по фондовете наДоговор
ЕС 2014
2013-0545

щ орган
щ орган
щ орган

Брой
Дължина
Жп линии
км

ДЪРЖАВЕН

Проект:
Опер. №:
Проект:
Проект:
Опер.
№:

а схемата

Проект:
България съфинансиране по фондовете наДоговор
ЕС 2014
Рефер.
Опер.
№: 2013-0545
номер№:
на 2013-0545
Опер.
Договор
Управляващ
Вид път
Име на схемата
Път No.
проекта
Рефер.
орган (1)
(2)
Рефер.
номер
на
Управляващ
Вид път
Рефер.
Име на схемата
Път No.
номер
на
проекта
Управляващ
орган (1)
Вид
(2)път
Име на схемата
Път No.
номер
на
проекта
Управляващ
орган (1)
Вид
(2)път
Име на схемата
Път No.
проекта
орган (1)
(2)

а схемата
а схемата
а схемата

Управляващ
орган (1)

Жп секция
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Очакван
Вид строеж
Трафик/%
Стойност
Обосновка/
Легенда
Очакванна
Стойност СГДТ (3)
период
Вид
ПътУправляващ
No.
Ширина Дължина
/Видстроеж
дефект
Управляващ
Трафик/%
1
например
НКЖИ
(ZSR),
регионална
жп
организация
(име),
частна
жп компания
орган (1)
Вид
път
Стойност
Обосновка/
Бележки(име),
ОНВ и т.н.
(2)орган
(000
евро)
ТТА
(4
)
/км
Очакван
Стойност
период
на
Вид
строеж
(м)
(км)
Път No.
Ширина Път
Дължина
СГДТ (3) Трафик/% /Вид (5)
дефект строителство
Управляващ
ПътникоСтойност
километри
2
Трафик Вид
орган (1)
Обосновка/
(6)ОНВ
Бележки
(2)път
(000
евро)
ТТА
(4
)
/км
Стойност СГДТ (3)
период на
(м)
(км)
Път No.
Ширина
Дължина
/Вид (5)
дефект строителство
1. Рехабилитация;
3. Реконструкция;
4. Сигнализация; 5. Бележки
Електрификация
3
Тип дейност
орган (1)
(6)ОНВ
(2)
(000 евро) 2.Обновяване;
ТТА (4)
/км
(м)
(км)
строителство
Очакван
(5)
Вид строеж
(6)
Управляващ
6.
Ново
строителство
(нова
проекция);7.
Телекомуникация:
8.
Жп линии Обосновка/
Трафик/%
Вид път
Стойност
Стойност СГДТ (3)
период на
Път No.
Ширина Дължина
/Вид дефект
орган (1)
Обосновка/Бележки/Очаквана
4
A - увеличаване
на безопасността
на
пътя
и
подобряване
на
околната
среда
Бележки
ОНВ
(2)
(000
евро)
ТТА
(4
)
/км
(м)
(км)
строителство
(5)
норма на възвръщаемост
(6)
B – повишаване на нивото на услугите (капацитет на трафика)

съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020
съфинансиране по фондовете наДоговор
ЕС 2014-2020
№:
съфинансиране по фондовете наДоговор
ЕС 2014-2020
№:
Договор №:
Път
съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020
Общо Път
Път
Договор
Управляващ
Вид път №:

ОБЩО

Рефер
номер на
проекта
Стойност

Допълнителна таблица за разпределение за всички железопътни схеми (с изключение на подвижния състав)

Легенда
ОБЩО
1
Изпълняващ орган
ОБЩО
Легенда
2
Вид път
ОБЩО
Легенда
1
Изпълняващ орган
3
СГДТ
Легенда
1
Изпълняващ
орган
2
Вид път
4
ТТА
1
Изпълняващ
орган
2
Вид
път
3
СГДТ
5
Вид
строеж
2
Вид път
3
СГДТ
4
ТТА
3
СГДТ
4
ТТА
5
Вид
строеж
Обосновка/Бележки/Очаквана
6
4
ТТА строеж
норма
на възвръщаемост (ОНВ)
5
Вид
Вид строеж
Обосновка/Бележки/Очаквана
норма
на възвръщаемост (ОНВ)
Обосновка/Бележки/Очаквана
норма
на възвръщаемост (ОНВ)
Обосновка/Бележки/Очаквана
норма на възвръщаемост (ОНВ)

5
6
6
6

например National Moto
Брой платна (e.g. 2x1,
например National
Moto
Средногодишен
денон
например
National
Moto
Брой платна
(e.g.
2x1,
Тежкотоварни
автомоб
например
National
Moto
Брой
платна
(e.g.денон
2x1,
Средногодишен
1
. Покриване;
2. Рехаб
Брой платна (e.g.
2x1,
Средногодишен
денон
Тежкотоварни
автомоб
Дефекти
в
съответстви
Средногодишен
денон
Тежкотоварни
автомоб
A. –Покриване;
увеличаване
на бе
1
2. Рехаб
Тежкотоварни автомоб
Дефекти
в
съответстви
B
повишаване
нив
1. –Покриване;
2. на
Рехаб
Дефекти
в съответстви
A
увеличаване
на бе
1
. –Покриване;
2. Рехаб
C
тов
Дефекти
в съответстви
A
нанив
бен
B – увеличаване
повишаване
на
Икономическа
норма
A увеличаване на бе
B
–
повишаване
на
нив
C
увеличаване
на
тов
B
на
C – повишаване
увеличаване
нанив
тов
Икономическа
норма
н
C – увеличаване
на тов
Икономическа
норма
н
Икономическа норма н

Проект: България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020
Опер. No: 2013-0545
Договор No:

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

A.3.4. Проектен Фиш
ПРОЕКТЕН ФИШ
(за схеми с обща стойност между 25 и 50 млн. евро)
България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014 – 2010
ЕИБ № 2013-0545
Наименование на Схемата:
Референтен номер на Схемата:
Изпълнител:
Лице за контакт:
Контакти (ел. поща, телефон):

Организатор на Схемата:
Местонахождение:
Сектор:
Тип: нов проект/разширение/рехабилитация
Дата:
Подпис:

1. Схема
1.1. Обща информация:
1.2. Причини за започване на проекта и основни цели
(Моля, посочете стратегическите планове, към които е интегриран проектът.)
1.3. Техническо описание на проекта, включващо съответно ключови размери и капацитет
(В случай на модернизация, моля, представете накратко резултатите от последната оценка на техническото
състояние, оценката на безопасността по пътищата, настоящия и проектирания технически клас на пътя.)
1.4. Лице(а), отговорни за дизайна на проекта, строителството и надзора
1.5.

Инвестиционни разходи (общо)

в евро

Инженеринг и надзор
Земя
Строителни работи (строежи)
Оборудване
Разни
Непредвидени технически разходи
Непредвидени ценови разходи (% на нарастване годишно), ако е приложимо
Лихва по време на строителството
Общо
1.5.1. Финансов план и искано разпределение
Източници на финансиране

–
–
–
–
–
–
–
–
–
в евро

Фондове на ЕС
Градски бюджет
Други
Общо
От които поискан заем от ЕИБ
1.6.     График на очакваните разходи (в евро)
година

2011

…

…

Общо

EUR
1.7.      Очакван технически/икономически живот (години)
1.8.     Период на изпълнение (дати: месец, година)
a) Начало:
b) Завършване:
1.9.     Нормативни изисквания за изпълнение/осъществяване на проекта
Моля, посочете името(ната) на Органа(ите), издаващи съответно(и) разрешение(я), и дали разрешенията са издадени, или не. Ако не са, моля, посочете очаквана дата.
1.10.   Работни места, засегнати от инвестицията
Брой работни места, които ще се създадат, запазят или загубят като последица от проекта.
a) По време на строителството:
b) След строителството (експлоатация и поддръжка) – осигурени:
1.11.    Физически показатели
   Моля, посочете (в количествено изражение) планирания физически резултат/последица от проекта.
Наименование и определение на показателя Базова стойност (година) Целева стойност (година)

a) …
b)
c)

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 3

1.12. Обществени поръчки
Брой договори, тяхната стойност и вида тръжни процедури, график.
1.13. Въздействия върху околната среда
a) Моля, обяснете накратко последиците от проекта върху околната среда.
b) Крие ли проектът някакви рискове за околната среда, или изпълнението му е полезно за нея?
c) С ъответствие с изискванията за опазване на околната среда (местни, национални, на ЕС)
и кратко описание на предприетите облекчаващи мерки, ако има такива; посочете дали е
необходима ОВОС и дали проектът се намира във/въздейства на зони от Натура 2000 или
каквито и да е други места за опазване на природата – ако отговорът е „да“, моля, представете информация за съответните оценки и административни решения за такива проекти,
структурите на Банката може да поискат допълнителна информация. Моля, приложете Нетехническото Резюме на ОВОС и Форма А или Форма Б, подписана от компетентния орган
по околната среда (ако е необходимо).
1.14. Експлоатация и поддръжка на съоръженията:
a) Организация, натоварена с експлоатацията и поддръжката на Схемата:
b) Разходи за експлоатацията и поддръжката и наличен бюджет за експлоатацията и поддръжката:
1.15. Икономически и финансови аспекти
a) Население, което ще се ползва от проекта, или друг уместен анализ на търсенето. При пътни
схеми трябва да се посочи действителният и очакваният трафик.
b) А ко е приложимо, резюме на анализа на разходите и ползите или анализа на икономическата целесъобразност.
c) А ко е приложимо, механизъм за възстановяване на разходите. (Ще бъдат ли задължени потребителите да участват в разходите по проекта? Тарифна политика?)
2. Общи заключения и препоръки
Място:
Дата:
Организатор:
Отговорно лице:
A.3.5. НАТУРА 2000
ЧАСТ I
Форма A – Не се изисква оценка в съответствие с член 6(3)
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОРГАНА, ОТГОВОРЕН ЗА МОНИТОРИНГА НА
МЕСТАТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА 1
Отговорен орган:23
След разглеждане на заявлението за проекта 2 ..................................................................................................
Който трябва да се намира във: .........................................................................................................................
Декларира, че проектът не е вероятно да има значително въздействие върху местата от Натура 2000
на следните основания:
Поради това не беше счетено за необходимо да се извърши съответната оценка съгласно член 6(3).
Прилага се карта в мащаб 1:100 000 (или възможно най-близкия мащаб), показваща местонахождението на проекта, както и съответните територии по НАТУРА 2000, ако има такива.
Дата (дд/мм/гггг):
Подпис: ............................................................................
Име: ..................................................................................
Длъжност: .......................................................................
Организация: ..................................................................
(Орган, отговорен за мониторинг на местата по Натура 2000)
Официален печат:
ЧАСТ II
Форма A – Оценка на въздействията върху Натура 2000 – Няма риск от значително въздействие
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОРГАНА, ОТГОВОРЕН ЗА МОНИТОРИНГА
НА МЕСТАТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА 4
Отговорен орган:4.....................................................................................................................................................
Това включва места, защитени като част от мрежата Натура 2000 (включително територии със специален
режим на опазване и специални защитени зони), потенциални места по Натура 2000, Рамсарски обекти, орнитологично важни зони, обекти на екологичната мрежа Емералд или други, които са от значение.
2
Като се вземат предвид изискванията на чл. 6(3) от Директива 92/43/ЕИО за запазването на природните
местообитания и на дивата флора и фауна.
4
Това включва места, защитени като част от мрежата Натура 2000 (включително територии със специален
режим на опазване и специални защитени зони), потенциални места по Натура 2000, Рамсарски обекти, орнитологично важни зони, обекти на екологичната мрежа Емералд или други, които са от значение.
1
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След разглеждане на заявлението за проекта 5...........................................................................................
Който трябва да се намира във: ..................................................................................................................
Декларира, че след съответната оценка съгласно член 6(3) от Директива 92/43/ЕИО проектът
няма да окаже значително въздействие върху място от значение за запазване на природата.1
Моля, представете резюме на заключенията от съответната оценка, извършена в съответствие с
член 6(3) от Директива 92/43/ЕИО:
Да се представи резюме на мерките за смекчаване, необходими за проекта:
Карта в мащаб 1:100 000 (или възможно най-близкия мащаб), показваща местонахождението на
проекта, както и на местата от природозащитно значение.
Подпис:
Име и длъжност:
Организация: (Орган, отговорен за мониторинг на местата по Натура 2000)
Официален печат:
Форма Б – Риск от значително въздействие
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНА, ОТГОВОРЕН ЗА МОНИТОРИНГ
НА МЕСТАТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА6
Отговорен орган:6.............................................................................................................................................
След разглеждане7 на заявлението за проекта ..........................................................................................
Който трябва да се намира във: ................................................................................................................. ,
предоставя следната информация и документация, които трябва да бъдат изпратени до Европейската комисия за (отбележете съответната клетка):
Информация (Чл. 6(4).1) 
Становище (Чл. 6(4).2) 
Държава членка:
Компетентен национален орган:
Адрес:
Лице за контакт:
Тел., факс, ел. поща:
Дата:
Съдържа ли нотификацията чувствителна информация? Ако да, моля, уточнете и обосновете:
1. ПЛАН ИЛИ ПРОЕКТ
Наименование на плана/проекта:
Организиран от:
Резюме на плана или проекта, оказващ въздействие върху обекта:
Описание и разположение на елементите и дейностите на проекта, оказващи потенциално въздействие, и определяне на засегнатите територии (включете карти):
2. ОЦЕНКА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ 8
Име и код на засегнатата(ите) зона(и) от Натура 2000:
Моля, отбележете, което е подходящо:
 Специална защитена зона (SPA) съгласно Директивата за птиците
 Зона от значение Общността (SCI)/Специална консервационна зона (SAC) по силата на Директивата за местообитанията
 Дом на приоритетно местообитание/вид
 Засегнато приоритетно местообитание/вид
8

Като се вземат предвид изискванията на чл. 6(3) от Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
6
Това включва места, защитени като част от мрежата Натура 2000 (включително територии със специален
режим на опазване и специални защитени зони), потенциални места по Натура 2000, Рамсарски обекти, орнитологично важни зони, обекти на екологичната мрежа Емералд или други, които са от значение.
7
Като
������������������������������������������������������������������������������������������������������
се вземат предвид изискванията на чл. 6(3) от Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
8
Важно:
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
фокус върху очакваните неблагоприятни ефекти върху местообитанията и видовете, заради които мястото е било предложено за включване в мрежата на Натура 2000. Включете цялата информация, която може да
бъде полезна за всеки отделен случай, в зависимост от идентифицираните въздействия върху засегнатите видове
и местообитания.
5
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 Влажна зона с международно значение, определена съгласно Рамсарската конвенция или отговаряща на условията за такава защита.
 Зона, изброена в последната инвентаризация на орнитологично важни зони (IBA) или (ако е
налична) в равностойна по-подробна научна инвентаризация, одобрена от националните органи.
 Място, към което Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природните местообитания (чл. 4), по-специално място, отговарящо на критериите на мрежата
Емералд.
 Защитени територии съгласно националното природозащитно законодателство.
Цели за опазване на местата и ключови характеристики, които допринасят за целостта на местата:
Местообитанията и видовете, които ще бъдат засегнати по неблагоприятен начин (например,
посочете тяхната представителност, ако е приложимо, техния природозащитен статус съгласно
чл. 17 на национално и биогеографско ниво и степен на изолация, техните роли и функции в засегнатите места). Значение на обекта за местообитанията и видовете, които ще бъдат засегнати
(например, обяснете ролята на обекта в рамките на националния и биогеографския регион и в
съгласуваност с мрежата Натура 2000).
Описание на очакваните неблагоприятни влияния (загуба, влошаване, обезпокояване, преки и
непреки влияния и т.н.); обхват на влиянията (площта на местообитанията и броя на видовете
или районите на поява, засегнати от проекта); важност и мащаб на влиянията (например, разглеждане на засегнатата област или популация спрямо общата площ и популация в обекта и по
възможност в страната) и местоположение (включете карти).
Потенциални кумулативни въздействия и други въздействия, които е вероятно да възникнат в
резултат от комбинираното действие на плана или проекта, предмет на оценка, и други планове
и проекти.
Смекчаващи мерки, включени в проекта (покажете как те ще бъдат изпълнени и как те ще избегнат или намалят отрицателните въздействия върху обекта).
3. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ
Идентифициране и описание на възможните алтернативни решения, включително нулевата алтернатива (да се посочи как те са били идентифицирани, процедура, методи).
Оценка на разглежданите алтернативи и обосновка на избраната алтернатива (причини, поради
които компетентните национални органи са заключили, че няма алтернативни решения).
4. НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ОТ ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Причина за осъществяване на плана или проекта въпреки негативните ефекти:
 наложителни причини от значим обществен интерес, включително такива от социално или
икономическо естество (при липса на приоритетни местообитания/видове)
 здравето на човека
 обществената безопасност
 полезни последствия от първостепенна важност за околната среда
 други наложителни причини от значим обществен интерес
Описание и основания за това и защо са императивни 9 :
КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ10
Цели, целеви функции (местообитания и видове) и екологични процеси/функции, които трябва да
бъдат компенсирани (причини, поради които тези мерки са подходящи, за да компенсират негативните ефекти).
Обхват на компенсаторните мерки (площи, брой на населението).
Идентификация и местоположение на компенсаторни области (включително карти).
Предишно състояние и условия в компенсаторните области (съществуващи местообитания и тяхното
състояние, вид на земята, съществуващо земеползване и т.н.).
Очаквани резултати и обяснение за това, как предложените мерки ще компенсират неблагоприятните въздействия върху целостта на обекта и ще позволят запазване на съгласуваността на
мрежата Натура 2000.
Времеви график за изпълнение на компенсаторните мерки (включително дългосрочно изпълнение),
показващ кога ще се постигнат очакваните резултати.
910

Може да е необходима различна степен на детайлност в зависимост от това, дали нотификацията е подадена
за информация, или за становище.
10
Може да е необходима различна степен на детайлност в зависимост от това, дали нотификацията е подадена
за информация, или за становище.
9
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Предлагани методи и техники за прилагането на компенсаторните мерки, оценка на тяхната осъществимост и вероятна ефективност.
Стойност и финансиране на предложените компенсаторни мерки.
Отговорност за изпълнението на компенсаторните мерки.
Мониторинг на компенсаторните мерки, когато е предвиден (например, ако има несигурност по отношение на ефективността на мерките), оценка на резултатите и последващи действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ДЕФИНИЦИИ НА EURIBOR
A. EURIBOR
„EURIBOR“ означава:
(a) по отношение на съответен период, по-малко от един месец, Котировката (както е
определена по-до лу) за срок един месец;
(b) по отношение на съответен период от един или повече месеци, за които е налична Котировка, приложимата Котировка за срока за съответния брой месеци, и
(c) по отношение на съответен период, по-дълъг от един месец, за който не е налична Котировка, процентът, получен чрез линейна интерполация с позоваване на две Котировки, едната
от които е приложима за следващ по-кратък период, а другата за следващ по-дълъг период
от времетраенето на съответния период
(периодът, за който се взема процентът или от който процентите се интерполират, се нарича
по-долу „Представителен период“).
За целите на параграфи (b) и (c) по-горе „налични“ означава процентите за дадени падежи,
които са изчислени и публикувани от Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) или който и да е
друг такъв доставчик на услуги, избран от Европейския институт за парични пазари (ЕММI),
който се спонсорира от EMMI и EURIBOR ACI или който и да е приемник на тази функция
на EMMI и EURIBOR ACI, определен от Банката.
„Котировка“ означава лихвеният процент за депозити в евро за съответния период, публикуван в 11,00 ч. брюкселско време или в по-късен час, приемлив за Банката, в деня („Датата на промяна“), който се пада 2 съответни работни дни преди първия ден на съответния
период, на страницата на Ройтерс EURIBOR 1 или заменилата я страница, или, ако това не
може да стане, посредством всякакви други средства за публикуване, избрани за тази цел
от Банката.
Ако такава Котировка не бъде публикувана по този начин, Банката ще поиска от централите в Еврозоната на четири големи банки от Еврозоната, избрани от Банката, да дадат
котировката, при която депозитите в евро със съпоставим размер се предлагат от всяка
от тях приблизително в 11,00 ч. брюкселско време на Датата на промяна на водещи банки
на междубанковия пазар на Еврозоната за период, равен на Представителния период. Ако
бъдат предоставени поне две котировки, процентът за Датата на промяна ще бъде средното
аритметично число на котировките.
Ако бъдат предоставени по-малко от 2 котировки от така поисканите, процентът за тази
Дата на промяна ще бъде средното аритметично число на котировките на големите банки
от Еврозоната, избрани от Банката, в приблизително 11,00 ч. брюкселско време в деня, който
се пада два съответни работни дни след Датата на промяна, за заеми в евро със съпоставим размер, оферирани на водещи европейски банки за период, равен на Представителния
период.
Ако процентът в резултат на горното е под нулата, EURIBOR ще се счита за нула.
Ако няма определена котировка, както е предвидено по-горе, EURIBOR ще бъде ставката
(изразена като процент годишно), определена от Банката като стойност на база всички разходи на Банката за финансиране на съответния Транш, изчислена въз основа на приложимия
в този момент вътрешно генериран банков референтен лихвен процент или на алтернативен
метод за определяне на процента, разумно определен от Банката.
B. Общи разпоредби
За целите на предходните дефиниции:
(а) Ако е необходимо, всички проценти, получени от изчисленията, споменати в това Приложение, ще се закръглят до най-близкия един стохиляден процентен пункт, като половинките
се закръглят нагоре.
(b) Банката без забавяне информира Кредитополучателя за получените от нея котировки.
(c) Ако някоя от предходните разпоредби престане да съответства на разпоредбите, приети под
егидата на EMMI и EURIBOR ACI (или който и да е наследник на тази функция на EMMI
и EURIBOR ACI, както е определен от Банката), Банката може с известие до Кредитополучателя да измени разпоредбата с цел да я хармонизира с такива нови разпоредби.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 2
Формуляри за Кредитополучателя
В.1 Формуляр на Искане за отпускане на средства (член 1.02В)
11

България – БЪЛГАРИЯ СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014
Дата:
Моля да предприемете следното отпускане на средства:
Мол
Наименование на заема (*):
БЪЛГАРИЯ СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014–2020 Г. (СПЗ)
Дата на подписване (*):
Номер на Договора:

Валута и поискана сума
Валута
евро

База на лихвения процент (чл. 3.01)

ЛИХВА

83 409

Предложена дата за отпускане на
средствата:

Сума

За попълване от ЕИБ

Лихвен процент (% или спред)
ИЛИ (моля посочете само ЕДНО)
Максимален процент (% или
максимален спред)3
Честота (чл. 3.01)

Fi

(валута по кредитното
споразумение)

Общ размер на кредита:

Годишно
На шест месеца
На тримесечие





Отпуснати до момента:

Дати на плащане (чл. 5)

Салдо за отпускане:

Дата на корекция/конверсия на
лихвата (ако има такава)

Текущо отпускане:

Честота на погасяване

ГЛАВНИЦА

Методология на погасяване

Годишно
На шест месеца
На тримесечие





Равни вноски
Постоянни анюитетни
вноски



Салдо след отпускане:

Методология на погасяване
(чл. 4.01)

Първа дата на погасяване

Дата на падеж:



Краен срок за отпускане на
средствата:

Максимален брой отпускания на
средства:
Минимален размер на Транша:
Общо разпределени средства към
момента:
Предварителни условия:

Да / Не

Сметка на Кредитополучателя, която да бъде кредитирана:12
Сметка №: .......................................................................................................................................................
(Моля да представите IBAN за отпускане на средства в евро или подходящия формат за съответната валута)
Име и адрес на банката: ...............................................................................................................................
Моля да предадете съответната информация на:
Име(на) и подпис(и) на упълномощеното(ите) от Кредитополучателя лице(а):
Да бъде предоставена на хартиен носител, на бланка на Кредитополучателя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Кредитополучателят не определи лихвен процент или спред тук, ще се счита, че Кредитополучателят се е съгласил на лихвения процент или спред, предоставен от Банката впоследствие в Известието
за отпускане на средства, в съответствие с член 1.02С (с).
2
3
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С.2 Формуляр за удостоверение от Кредитополучателя (член 1.04С)
До:
Европейската инвестиционна банка
От:	М и н ис т ерс т во т о на фи на нси т е на
Република България
Дата:
Относно:	Ф инансов договор между Европейската инвестиционна банка и Република
България от  и наречен „БЪЛГАРИЯ
С ЪФИН А НСИРА НЕ ПО ФОНДОВЕТ Е Н А ЕС 2 014 – 2 0 2 0 (С ПЗ)“
(„Финансов договор“)
Номер на Договора
Fi 83 409
SER APIS № 2013-0545
Уважаеми Господа,
Термините, дефинирани във Финансови я
договор, имат същото значение, когато се използват в настоящото писмо.
За целите на член 1.04 от Финансовия договор с настоящото удостоверяваме пред Вас
следното:
(a) не е настъпил и не продължава да бъде
неотстранен Случай на предсрочно погасяване;
(b) цялото строителство и имущество, съставляващо част от всяка Схема, е адекватно
застраховано в съответствие с практиката
в съответния сектор в Република България и както се изисква в законовите
и подзаконовите актове, приложими на
територията на Република България;
(c) не е създадено и не съществува обезпечение от типа, споменат в член 7.02;
(d) няма съществена промяна в никой аспект
на Проекта или промяна, във връзка
с която сме задължени да докладваме
съгласно член 8.01, освен съобщените
преди това от нас;
(e) имаме достатъчно налични средства за
осигуряване навременното завършване
и изпълнение на Проекта в съответствие
с Приложение A.1;
(f) не е настъпило и не продължава да бъде
неотстранено или неизискано никакво
събитие или обстоятелство, което представлява или би представлявало с течение
на времето или при уведомяване съгласно
този Договор Случай на неизпълнение;
(g) не са в ход и доколкото ни е известно,
не ни заплашват или не са висящи пред
който и да е съд, арбитражен орган или
агенция никакви съдебни или арбитражни
процедури или административни производства или разследвания, които биха
довели или, ако постановеното решение
е неблагоприятно, е разумно вероятно да
доведат до Значителна неблагоприятна
пром яна, нито е налице неизпълнено
съдебно решение или присъда срещу нас;
(h) декларациите и гаранциите, които трябва
да бъдат направени или повтаряни от
нас по силата на член 6.09, са верни във
всяко отношение; и
(i) не е настъпила Значителна неблагоприятна промяна в сравнение със ситуацията
към датата на Финансовия договор.
С уважение:
За и от името на Република България,
Министерство на финансите
Дата:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

ПРИЛОЖЕНИЕ D
Корекция/конверсия на лихвен процент
Ако в Известието за отпускане на Транш е
включена Дата на корекция/конверсия на лихва,
се прилагат следните разпоредби:
А. Техника на корекция/конверсия на лихвата
След получаване на Искане за корекция/
конверсия на лихва Банката предоставя на Кредитополучателя през периода, започващ 60 дни
и свършващ 30 дни преди Датата на корекция/
конверсия на лихвата, Предложение за корекция/
конверсия на лихвата, в което се определя:
(a) Фиксираният лихвен процент и/или Спредът, който ще се прилага за Транша или
за частта от него, посочена в Искането за
корекция/конверсия на лихвата съгласно
член 3.01, и
(b) че този процент се прилага до Датата на
падежа или до избирането на нова Дата
на корекция/конверсия на лихвата, ако
има такава, и че лихвата се изплаща на
тримесечие, на полугодие или годишно за
минал период на определените Дати на
плащане.
Кредитополучателят може да приеме писмено
Предложението за корекция/конверсия на лихвата
до посочения в него краен срок.
Всяко изменение на Договора, поискано от
Банката в тази връзка, се извършва чрез споразумение, което се сключва не по-късно от 15 дни
преди съответната Дата на корекция/конверсия
на лихвата.
Б. Резултати от корекцията/конверсията на
лихва
Ако Кредитополучателят приеме надлежно в
писмена форма Фиксирания процент или Спреда
във връзка с Предложение за корекция/конверсия
на лихва, Кредитополучателят заплаща натрупаната лихва на Датата на корекция/конверсия
на лихвата и след това на определените Дати на
плащане.
Преди Датата на корекция/конверсия на лихвата за целия Транш ще се прилагат съответните
разпоредби на Договора и Известието за отпускане
на средства. От Датата на корекция/конверсия на
лихвата, включително, за Транша (или част от
него) ще се прилагат разпоредбите, съдържащи
се в Предложението за корекция/конверсия на
лихвата, свързани с новия лихвен процент или
Спред, до новата Дата на корекция/конверсия на
лихвата, ако има такава, или до Датата на падежа.
В. Неизпълнение на корекция/конверсия на
лихва
Ако Кредитополучателят не представи Искане
за корекция/конверсия на лихвата или не приеме
писмено Предложението за корекция/конверсия
на лихвата за Транша или ако страните не направят исканото от Банката изменение съгласно
параграф А по-горе, Кредитополучателят следва
да погаси Транша (или част от него) на Датата
на корекция/конверсия на лихвата без неустойка. Кредитополучателят ще изплати на Датата
на корекция/конверсия на лихвата всяка част
от Транш, която е незасегната от Корекцията/
конверсията на лихвата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Юридическо становище
ФОРМУЛЯР НА ЮРИДИЧЕСКО
СТАНОВИЩЕ
Място, Дата []

До
Европейската инвестиционна банка
Бул. Конрад Аденауер 100
L – 2950 Люксембург
На вниманието на: Правен отдел – Операции
(Отн. JU Ops/SEE)
Юридическо становище относно БЪЛГАРИЯ
СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС
2014 – 2020 г. (СПЗ) FI N° 83.409 (BG)
Уважаеми Господа,
В качеството ми на министър на правосъдието
на Република България („Кредитополучател“) във
връзка с Финансовия договор за структурен програмен заем с наименование БЪЛГАРИЯ СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014 – 2020 г.
между Република България и Европейската инвестиционна банка („Финансов договор“) за заем
в размер до [] млн. евро, сключен на [] между
Европейската инвестиционна банка („Банката“) и
Кредитополучателя, предоставям това становище
съгласно чл. 1.04 А (b) на Финансовия договор.
Всички използвани по-нататък в текста понятия,
които не са определени по друг начин, ще имат
същото значение както във Финансовия договор.
Аз се запознах с оригинала на Финансовия договор и проучих необходимите закони, документи
и други материали, каквито счетох за необходими
или подходящи за целите на изготвянето на това
становище.
1. В съответствие с гореизложеното становището ми е, че:
(а) Съгласно чл. 84, т. 9 и чл. 85 от Конституцията на Република България Народното
събрание е компетентният орган да дава
съгласие за сключване и да ратифицира
международни споразумения за сключване на държавни заеми от името на
Република България. В съответствие с
чл. 74 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г., обнародван
в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., Народното
събрание е дало право на Министерския
съвет да действа от името на Република
България при сключването на договора с
ЕИБ и да предприема всякакви действия,
необходими за поемането и изпълнението
на задълженията, съдържащи се в този
договор.
(b) Министерският съвет, след като е проучил съгласувания проект на Финансовия
договор и цялата свързана и допълнителна
информация към него, със свое Решение №
[] от [] е одобрил от името на Република
България проекта за Финансов договор
и всички свързани с него допълнителни
документи и е упълномощил министъра
на финансите да подпише Финансовия
договор от името на Република България.
(c) На [] Народното събрание в съответствие
с условията на чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8
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от Конституцията на Република България ратифицира Финансовия договор за
структурен програмен заем с наименование БЪЛГАРИЯ СЪФИНАНСИРАНЕ ПО
ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014 – 2020 г. между
Република България и Европейската инвестиционна банка на стойност [] евро ([]
евро) плюс лихвите и съответните разходи,
такси и разноски.
(d) В съответствие с разпоредбите на чл. 98,
т. 4 от Конституцията на Република България президентът на Република България е
издал Указ № [] (обнародван в „Държавен
вестник“, бр. [] от []) за обнародване на
Закона за ратифициране на Финансовия
договор между Република България и Европейската инвестиционна банка.
(e) Финансовият договор е надлежно сключен
и предоставен от името на Кредитополучателя от г-н [], министър на финансите, по
силата на дадените му пълномощия чрез
горепосочената държавна процедура.
2. Не съществуват разпоредби в България, които
биха могли да изискват Финансовият договор да
бъде внесен, регистриран или заведен в какъвто
и да е съд или служба, за да бъде осигурена неговата законност, действителност или приложимост.
3. Кредитополучателят е получил всички необходими разрешения, изискващи се във връзка
с Финансовия договор.
4. Изборът на законите на Англия и Уелс като
приложими към Финансовия договор е действителен и приложим.
5. Съгласно член 11.02 на Финансовия договор
Съдът на Европейския съюз ще има юрисдикция
по отношение на всеки иск или спор между Кредитополучателя и Банката и всяко решение на
този съд, имащо връзка с Финансовия договор,
може да бъде приведено в действие в България.
6. Никакви данъци, мита, такси и други налози, включително, без ограничение, данъци при
регистрация или прехвърляне, гербов налог или
подобни вземания, наложени на България или
някакво политическо подразделение или данъчен
орган, не са платими във връзка със сключването
или предоставянето на Финансовия договор, нито
във връзка с които и да е плащания, които следва
да бъдат извършвани от Кредитополучателя към
Банката съгласно този Финансов договор.
7. Всички разрешения в областта на валутния
контрол, които могат да бъдат необходими съгласно
законите на България за получаване на суми по
заема, за изплащане на такива суми и за плащане на лихви и всички други дължими суми по
Финансовия договор, са в пълна сила и действие.
На основата на гореизложеното моето становище е, че всички изисквания, приложими понастоящем към Кредитополучателя и уреждащи
Финансовия договор във връзка с българското
законодателство, са спазени и че Финансовият
договор поражда действителни за Кредитополучателя задължения, които могат да бъдат предявявани за изпълнение в България в съответствие
с предвидените за тях условия.
___________________________________
Министър на правосъдието
63
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, организацията на
работата и финансирането на Специализирания
експертен съвет за опазване на недвижимите
културни ценности (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 81 от 2013 г. )
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Специализираният експертен съвет за
опазване на недвижимите културни ценности
дава становища по предложения, внесени от
директора на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), за:
1. деклариране, прекратяване на временен
режим и отказ за деклариране на обекти, които
могат да бъдат определени като недвижими
културни ценности;
2. предоставяне на статут, промени в статута
и отнемане на статут на недвижими културни
ценности;
3. обявяване на защитени територии, когато
в определени зони има данни за наличие на
археологически обекти във връзка с чл. 79,
ал. 7 ЗКН;
4. съгласуване и приемане на задания и на
проекти на планове за опазване и управление
на недвижими културни ценности по чл. 81,
ал. 2 и чл. 82, ал. 1 и 2 ЗКН;
5. включване на недвижими културни ценности или на смесени природни и културни
ценности в Индикативната листа за културното
и природното наследство на Република България
въз основа на искане, направено от общини
или от физически и юридически лица.“
2. В ал. 2 т. 1, 2 и 3 се отменят.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове, назначени със
заповед на министъра на културата.“
2. В ал. 2 думите „Постоянни членове от
състава“ се заменят с „Членове“.
§ 3. В чл. 6, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. ръководи заседанията и одобрява дневния ред;“.
§ 4. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Поканените по ал. 1 лица могат да
депозират предварително писмено становище
по въпрос от дневния ред и да вземат становище на самото заседание, без да участват в
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обсъждането. Становището се прилага към
протокола от заседанието.“
§ 5. В чл. 12, ал. 2 думите „7-дневен“ се
заменят с „5-дневен“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Заседанията се провеждат в 10-дневен срок
от постъпване на предложение или искане по
чл. 3, ал. 1 и 2.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дневният ред се съгласува с министъра
на културата или оправомощен от него заместник-министър.“
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „три дни“
се заменят с „пет работни дни“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Материалите, необходимите становища
и експертизите, които ще се разглеждат и обсъждат, се внасят с придружително писмо на
хартиен и електронен носител.“
2. В ал. 2 думите „могат да“ се заличават.
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2, 3 и 4 се изменят така:
„2. осигурява достъп до материалите, предмет
на обсъждане, за предварително запознаване
чрез изпращането им на електронна поща;
3. осигурява технически заседанията, като
подготвя дневния ред в съответствие с постъпилите предложения, съставя присъствен списък
на членовете на съвета, осигурява зала и др.;
4. води протокол на заседанието, извършва
окончателната му редакция, представя го за
подпис от председателя и членовете на съвета
и в 3-дневен срок от подписването му – за
одобряване от министъра на културата;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Членовете на съвета подписват присъствения списък по ал. 2, т. 3.“
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „обсъждането и приемането на“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Протоколите от заседанията на съвета
се изготвят в три екземпляра, два от които се
съхраняват в Министерството на културата, а
третият се изпраща в НИНКН.“
Министър:
Вежди Рашидов
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Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следната поправка
в Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез
прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 111 от 2013 г. и бр. 104 от 2014 г.): В § 2 от преходните и заключителните разпоредби
думите „инвестиционното проектиране“ да се четат „регионалното развитие и благоустройството“.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-689 от 19 декември 2014 г.
№ РД-02-14-1317 от 29 декември 2014 г.
По заявление на „БМФ порт Бургас“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление – Бу ргас, ул. Княз Александър Батенберг 1, с ЕИК
201618489 – концесионер на пристанищен терминал „Бургас-изток – 2“ от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, със
съвместна заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
министъра на регионалното развитие № РД-08357 от 8.07.2014 г. (МТИТС) и № РД-02-14-674
от 22.07.2014 г. (МРР) е дадено разрешение за
изработване на проект за изменение на генералния план за развитие на Пристанище Бургас
до 2015 г., одобрен със Заповед № РД-08-244 от
21 март 1997 г. на министъра на транспорта, в
частта му за пристанищен терминал „Бургасизток – 2“ – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната
акватория, и е одобрено заданието за проектиране. Заповедта е публикувана на официалната
интернет страница на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ на 23 юли 2014 г.
Внесеният по реда и при условията на § 5, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението
на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (ДВ, бр. 32 от 2014 г.) проект
за изменение на генералния план за развитие
на пристанище Бургас до 2015 г. в частта му за
пристанищен терминал „Бургас-изток – 2“ – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на пристанищната територия и
парцеларен план на пристанищната акватория,
е придружен от: Решение № ЕО-69/2013 г. за
преценяване необходимостта от извършване на
екологична оценка, издадено на 21.12.2013 г. от
министъра на околната среда и водите, съгласно
което не е необходимо да се извършва екологична оценка на проекта; писма с изх. № 12-001089/04.09.2014 г. и № 12-00-1314/07.10.2014 г. на
министъра на околната среда и водите, според
които постановеното Решение № ЕО-69/2013 г.
следва да се счита за достатъчно основание за
одобряване на изработения проект за изменение;
становище на заместник-министъра на културата
с изх. № ЗЗ-НН-372/10.05.2013 г., съгласно което

наземната територия на пристанищен терминал „Бургас-изток – 2“ не притежава статут на
недвижима културна ценност и Националният
институт за недвижимо културно наследство не
разполага с информация за наличието на археологически обекти под вода и за потенциала
на прилежащата акватория в това отношение;
становище за съответствие на проекта с правилата и нормите за пожарна безопасност с рег.
№ ПТ-647/02.09.2013 г., издадено от началника на
Областното управление „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Бургас; становище на
„В и К“ – ЕАД, Бургас, от 5.09.2013 г. за съгласуване на проекта; становище на „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ, Бургас,
за съгласуване на проекта, изх. № 120835636 от
23.09.2013 г. и становище на „Българска телекомуникационна компания“ – АД, изх. № 690 от
15.10.2013 г., съгласно което проектът не засяга
електронна съобщителна мрежа, собственост на
акционерното дружество.
На 28 август 2014 г. заявителят „БМФ порт
Бургас“ – ЕАД, е допълнил внесения проект за
изменение на генералния план на Пристанище
Бургас в частта му, отнасяща се за терминал
„Бургас-изток – 2“ – изработване на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен
план на пристанищната акватория. Заявлението
за допълване на проекта е с вх. № Б-1728 от
28 август 2014 г.
За изработения проект, в т. ч. и за направеното
допълнение към него, писмено са уведомени заинтересованите лица, определени в съответствие
с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на
пристанищата за обществен транспорт. В установения едномесечен срок от датата на получаване на
уведомлението са постъпили писмени становища
от следните заинтересувани лица: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – клон
„Териториално поделение Пристанище Бургас“,
с изх. № 09-09-24/27.08.2014 г. и № 13-00-2471/06.10.2014 г.; „Пристанище Бургас“ – ЕАД, с
изх. № 0412-358/27.08.2014 г. и Министерството
на околната среда и водите с изх. № 10-021089/15.08.2014 г., № 10-02-1089/04.09.2014 г., № 1200-1314/24.09.2014 г. и № 12-00-1314/07.10.2014 г.
В съответствие със законовите изисквания е
извършено обобщаване на постъпилите становища от заинтересованите лица и е изготвено
мотивирано становище за основателността на
всяко от тях. Налице са: мотивирано експертно
становище по проекта вх. № 1013/22.10.2014 г.,
изготвено от и. д. директор на дирекция „Морска
администрация – Бургас“, и мотивирано становище изх. № ДОК-329 /14.11.2014 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за резултатите от анализа на
проекта на план, в т. ч. и за съответствието на
предвижданията му с одобрената от Министерския
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съвет Стратегия за развитие на транспортната
система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България.
Със съвместна Заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие
и благоустройството № РД-08-662 от 14.11.2014 г.
(МТИТС) и № РД- 02-14-1130 от 25.11.2014 г.
(МРРБ) е назначен междуведомствен експертен
съвет за разглеждане и приемане на проекта за
изменение на генералния план на Пристанище
Бургас в частта му, отнасяща се за терминал
„Бургас-изток– 2“ – изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на пристанищната територия и парцеларен план
на пристанищната акватория. Съгласно решение
№ 2 по т. 4 от протокол от заседанието на Междуведомствения експертен съвет, проведено на
5 декември 2014 г., проектът е приет с подробно
и изчерпателно описани забележки.
С писмо на вноси тел я „БМФ пор т Бу р гас“ – ЕАД, вх. № 1013/03.12.2014 г., са внесени
поправени текстови и графични части на проекта,
отразяващи забележките, съдържащи се в мотивираното експертно становище на и. д. директор
на дирекция „Морска администрация – Бургас“
и в мотивираното становище на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Същите са разгледани, обсъдени
и приети от Междуведомствения експертен съвет
на заседанието му на 5 декември 2014 г.
Съгласно писмо на вносителя „БМФ порт Бургас“ – ЕАД, вх. № 1013/11.12.2014 г., и писмо на
заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството, изх. № 90-03-880/15.12.2014 г.,
съдържащите се в протокола на Междуведомствения експертен съвет от 5 декември 2014 г.
бележки към проекта са отстранени.
Предвид изложеното и на основание § 52, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ, ДВ,
бр. 98 от 2014 г.) във връзка с чл. 112а, ал. 5 от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ) и чл. 36 от Наредба
№ 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен
транспорт нареждаме:
1. Одобряваме приетия от Междуведомствения
експертен съвет по чл. 112а, ал. 3 и 4 ЗМПВВППРБ
проект за изменение на Генералния план за развитие на пристанище Бургас до 2015 г., одобрен
със Заповед № РД-08-244 от 21 март 1997 г. на
министъра на транспорта, в частта му за пристанищен терминал „Бургас-изток – 2“ – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен
план на пристанищната акватория (текстови и
графични части).
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да изпрати настоящата заповед за обнародване в „Държавен вестник“ и да я съобщи
на вносителя „БМФ порт Бургас“ – ЕАД.
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Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
И. Московски
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Л. Павлова
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НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-407 от 8 декември 2014 г.
№ ЗЦУ-1597 от 10 декември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 17 от
Закона за Националната агенция за приходите
и чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от Закона за статистиката (ЗСт), чл. 92, ал. 3, чл. 219,
ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и
чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и с
оглед оптимизиране на процеса на подаване на
годишни отчети за дейността пред Националния
статистически институт (НСИ) и Националната
агенция за приходите (НАП) с тази съвместна
заповед определяме реда, начина и сроковете за
подаване на годишния отчет за дейността (ГОД)
на задължените съгласно посочените по-горе
разпоредби лица (респондентите) и утвърждаваме
образци на съответните формуляри:
І. Групи задължени лица, съдържание и форма на ГОД и разпространение на формулярите.
А. Дефинират се следните групи юридически
и физически лица, съответно респонденти, които
през 2015 г. следва да подадат ГОД:
1. нефинансови предприятия, несъставящи
баланс – еднолични търговци (ЕТ);
2. нефинансови п редп ри я т и я, съставящи
баланс;
3. предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
4. предприятия с нестопанска цел – сдружения
и фондации, включително политически партии,
църкви, читалища и др.;
5. застрахователи;
6. инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества,
управляващи дружества, договорни фондове и
дружества със специална инвестиционна цел;
7. пенсионноосигурителни дружества;
8. пенсионни фондове;
9. бюджетни предприятия;
10. банки;
11. икономически неактивни предприятия.
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Б. Съдържанието и формата на ГОД през
2014 г., които следва да подават отделните групи
данъчнозадължени лица, респективно респонденти, съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252,
ал. 2, чл. 259, ал. 3 ЗКПО, чл. 51, ал. 1 ЗДДФЛ и
чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 ЗСт, са:
1. за нефинансовите предприятия, несъставящи
баланс (ЕТ) – съгласно приложение № 1;
2. за нефинансовите предприятия, съставящи
баланс – съгласно приложение № 2;
3. за предприятията в ликвидация или в
несъстоятелност – съгласно приложение № 3 и
приложение № 10;
4. за предприятията с нестопанска цел – съгласно приложение № 4;
5. за застрахователите – съгласно приложение
№ 5;
6. за инвестиционните предприятия – съгласно
приложение № 6;
7. за пенсионноосигурителни дружества – съгласно приложение № 7;
8. за пенсионните фондове – съгласно приложение № 8;
9. за бюджетните предприятия – статистически
справки съгласно приложение № 9;
10. за банките – годишен финансов отчет
съгласно Закона за счетоводството (ЗСч) и
Международните счетоводни стандарти (МСС) и
статистически справки съгласно приложение № 9;
11. за икономически неактивните предприятия – декларация съгласно приложение № 11.
В. При подаването на годишния отчет за
дейността лицата, включително на бюджетна
издръжка, притежаващи клонове, поделения,
дейности, звена и мероприятия, задължително
подават отделни статистически справки за своите
поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга
община, съгласно указанията към всеки формуляр.
Г. Разпространение на формулярите:
1. Формулярите на ГОД на лицата по раздел
I, подраздел А, т. от 1 до 8 и статистическите
справки за лицата по т. 9 до т. 11 могат да бъдат изтеглени и разпечатани от официалните
интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg
и www.nap.bg.
2. Комплекти от формулярите на хартиен носител за нефинансовите предприятията, съставящи
баланс, за предприятията с нестопанска цел и за
инвестиционните предприятия ще се предлагат
от НСИ срещу заплащане единствено в териториалните статистически бюра (ТСБ) на НСИ.
3. Формулярът на ГОД на нефинансовите
предприятията, несъставящи баланс (ЕТ), на
хартиен носител ще се разпространява безплатно
в съответните териториални структури на НАП
и в ТСБ на НСИ.
ІІ. Условия, ред и срокове за подаване на ГОД.
А. Общи разпоредби.
1. Съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252,
ал. 2, чл. 259, ал. 3 ЗКПО и чл. 51, ал. 1 ЗДДФЛ
юридическите и физическите лица заедно с годишната данъчна декларация подават и ГОД в
срок до 31.03.2015 г. – за задължените лица по
ЗКПО, и в срок до 30.04.2015 г. – за задължените
лица по ЗДДФЛ.
2. Годишният отчет за дейността може да бъде
подаден по един от следните начини:
2.1. Подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна
система (ИС) „Бизнес статистика“:
Годишният отчет за дейността се подава (въвежда on-line) чрез интернет достъп до ИС „Бизнес
статистика“ на следния интернет адрес – https://
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isbs.nsi.bg, като в съответствие с действащата
нормативна уредба лицата задължително ползват
квалифициран електронен подпис.
Подаването на годишния отчет за дейността
по електронен път следва да е приключило преди
подаване на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в
статус „Успешно обработен“. В годишната данъчна
декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер) на успешно
обработения отчет в ИС „Бизнес статистика“. При
приемането на декларацията се извършва контрол
за наличието и статуса на въведения отчет по
посочения уникален идентификатор.
2.2. Подаване на попълнени формуляри на
хартиен носител:
Попълнени хартиени формуляри на ГОД се
подават единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна
разписка или в пощенската станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна
декларация получава уникален входящ номер,
който задължително се записва като входящ
номер и на ГОД.
Б. Специфични разпоредби, прилагани за
различните групи лица.
3. За нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), нефинансовите предприятия,
съставящи баланс, предприятията с нестопанска
цел, застрахователите, инвестиционните предприятия, пенсионноосигурителните дружества,
пенсионните фондове, предприятията в ликвидация или в несъстоятелност, бюджетните предприятия, както и за икономически неактивните
предприятия:
Лицата по раздел І, подраздел А, т. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 и 11 могат да подадат годишния отчет за
дейността си или декларацията си за неактивност
по реда и при условията на раздел II, подраздел
А, т. 2.1 или т. 2.2 от заповедта.
4. За банките:
Лицата по раздел І, подраздел А, т. 10 подават
частта от ГОД, представляващ статистически
справки съгласно приложение № 9 по реда на
раздел II, подраздел А, т. 2.1 от заповедта.
Годишният финансов отчет, изготвен съгласно
ЗСч и МСС, се подава заедно с годишната данъчна декларация независимо от избрания начин за
подаването є.
5. За лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация:
Всички лица, които нямат задължение за
подаване на годишна данъчна декларация за
2014 г., но са длъжни да представят ГОД през
2014 г. или декларация за неактивност съгласно
чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 ЗСт, подават
отчета единствено в информационната система на
НСИ или в съответното ТСБ на хартиен носител.
Заповедта влиза в сила от 01.01.2015 г. и е със
срок на действие до 31.12.2015 г.
Заповедта се публикува на официалните интернет страници на НАП и НСИ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагамe на заместник-изпълнителния директор на
НАП, отговорен за ресор „Оперативна дейност“,
както и на ресорния заместник-председател и
главния секретар на НСИ.
Председател на НСИ:
С. Цветарски
Изпълнителен директор на НАП:
Б. Атанасов
8778
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Приложение 1

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,
НЕСЪСТАВЯЩИ БАЛАНС ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона
за статистиката.
Годишният отчет за дейността се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов
одит и съгласно чл.32, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2014 г., а също и
от физическите лица по чл.29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката,
Националната статистическа програма за 2015 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2015 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 83 от ЗДДФЛ.
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 2014 година

2.

Отчет за приходите и разходите за 2014 година

3.

Справка за платените данъци и такси през 2014 година

4.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2014 година

5.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2014 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
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. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва дейността си.
Област
Община
Град/село

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

III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2014 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2014 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.
* 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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IV. Социално предприятие
Вашето предприятие “социално предприятие” ли е?

ДА

НЕ

„Социалното предприятие“ се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на положително
измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. В случай на разпределяне на
печалба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително определени процедури и правила за такова
разпределение, така че да не се накърнява постигането на основната му цел. То работи на пазара като предоставя социални услуги или
стоки на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги, в който е заложена социалната му
цел.
Предприятието Ви е „социално“ когато:
1. Над 50% от печалбата се инвестира за постигането на социални цели:
- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
- Опазване на околната среда;
- Социалноиновационна дейност;
- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки със социална цел;
и/или
2. Над 30% от персонала е нает и поради принадлежността си към социално уязвима група.

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2014 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 (към осигурителни фондове)

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

11210

Отрицателни разлики от операции с финансови активи

11220

Разходи за лихви към резидентни търговски банки

11230

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
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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 продажби на суровини и материали
Приходи от продажби на дълготрайни активи
Общо за група I

15420
15430
15000

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

16100
16110
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

Приходи от лихви от резидентни търговски банки

16340

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

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

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Справка 1. Приходи от оперативна дейност и други разходи

(Хил. левове)

Видове

Код на
реда

Отчет за годината

а

б

1

I. Приходи от оперативна дейност
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)

15500

в т. ч. приходи от населението*

15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби
на дълготрайни активи по код 15430, кол.1)
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти

15600
15700
15710

от тях: от страни членки на ЕС

15711

Приходи от услуги на ишлеме

15800

в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани
с околната среда **
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)

15810
15900

II. Други разходи (код на реда 10500, кол.1)

15950
41000

Балансова стойност на продадените активи

41100

Стоки

41110

Суровини и материали

41120

Млади животни и животни за угояване

41130

Дълготрайни материални и нематериални активи

41140

Разходи за командировки

41200

Други

41300

Справка 2. Заети лица
Код на Среден годишен
реда
брой
а

б

Наети по трудов договор (среден списъчен брой)

1001

в т. ч. на непълно работно време (преизчислени към пълна заетост - от код 1001)
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в код 1600,
1001 и 1500 )
Наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1300

в т. ч. работещи само във фирмата (не работят при друг работодател)

1510
1600

Неплатени семейни работници

1800

Отработени човекодни и часове
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)
Отработени човекочасове от наетите по трудов договор (код 1001) през годината
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)

2

1400
1500

Работещи собственици

Отработени човекодни от всички наети по трудов договор (код 1001) през годината

1

Разходи за възнаграждения (без обезщетенията по КТ) - левове

x
х
Брой

1910

х

1911

х

1930

х

1931

х

На код 1001 се посочва средния списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение съгласно Кодекса на труда без лицата в
отпуск по майчинство. 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).
В случаите, когато 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.
На код 1300 кол. 1 се посочват лицата, наети на непълно работно време, преизчислени към пълна заетост.

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от
продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на
високи комини.
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Например: две лица, назначени на полудневна работа, трябва да се посочат като една бройка. Тези лица се посочват като една бройка и
на код 1001.
На код 1400 се посочва броят на лицата и разходите за възнаграждения на наетите по договор за управление и контрол.
На код 1500 се посочват лицата, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор).
На код 1510 се посочват лицата от код 1500, които имат сключен само граждански договор с фирмата и не работят при друг
работодател.
На код 1600 се посочва само работещият собственик, който участва пряко в управлението на дейността на фирмата.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1510,1600 и 1800, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
В кол. 2 се посочват начислените суми за възнаграждение на труда в левове - цели числа.
За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа независимо от продължителността на отработеното време.
В отработените човекочасове се включват всички фактически отработени от лицата редовни и извънредни часове.

Справка 3. Дълготрайни материални и нематериални активи

а

(Хил. левове)
машини,
транспортни
оборудване и средства и
апаратура
други
4
5

Код на
реда

Общо

земи

б

1

2

сгради и
строителни
съоръжения
3

х

х

х

х

ДМА по отчетна стойност към 01.01.2014 г.

62001

ДМА по отчетна стойност към 31.12.2014 г.

62004

Разходи за придобиване на ДМА през 2014 г.

45003

Придобити ДМА през 2014 г.

45005

Разходи за придобиване на ДНА през 2014 г.

61002

х

х

х

х

61003

х

х

х

х

в т. ч. за програмни продукти

В справка 3 на кодове 62001 и 62004 се посочва стойността, записана в инвентарната книга или в счетоводните регистри на собствените ДМА.
На код 45003 се посочва в хил. левове стойността на направените през годината разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
чрез закупуване и строителство.
На код 45005 се посочва в хил. левове стойността на всички придобити през годината ДМА чрез закупуване и чрез въведени в действие
строителни обекти по реда на Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На код 61002 се посочва в хил. левове стойността на разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи.

Справка 4. Материални запаси
Код на
реда
а
Материални запаси

б
03100

Суровини и материали

03110

Незавършено производство

03120

в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод
Продукция и стоки

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси

03140

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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Справка 5. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2014 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)
Складове - магазини
Бензиностанции
Газостанции
Магазини и павилиони - общо
Плодове и зеленчуци
Месо и месни продукти
Риба и рибни продукти
Хляб и хлебни изделия
Захарни и сладкарски изделия
Алкохолни и безалкохолни напитки
Специализирани магазини с други хранителни стоки
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки
Аптеки и санитарни магазини
Оптика
Парфюмерия, козметика и тоалетни принадлежности
Текстилни изделия
Облекло
Обувки и кожени изделия
Мебели, осветителни тела и стоки за домакинството
Радио- и телевизионни стоки, електродомакински уреди
Аудио- и видеокасети, CD и DVD със звуко- и видеозаписи
Железария, лакове, бои
Строителни и отоплителни материали
Книги, вестници и списания
Моторни превозни средства и резервни части
Специализирани магазини с други нехранителни стоки
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

Код на реда

Брой

б
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583

1

Площ на търговската
зала - м2
2
х
х
х
х
х
х

Справка 5 се попълва от всички предприятия, които към края на 2014 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски
обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони, будки и сергии,
подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове - магазини, бензиностанции и газостанции. Павилионите са
обекти от лека конструкция, които, както и магазините, притежават търговска зала. Ако част от площта на големите магазини е наета от друго
юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби, тази част се счита за самостоятелен магазин. Стоковата специализация на
един магазин (павилион) се определя съобразно преобладаващия дял (над 1/3) на продажбите от определената стокова група, в стойността
на всички продажби за отчетния период. Ако никоя от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът се определя като
неспециализиран магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети) или с разнообразни нехранителни стоки.
Търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала. Това е определящият признак за класифицирането
им като такива, без значение какъв вид стока се продава в тях.
Броят на всички стопанисвани обекти от един вид стокова специализация се записва на един ред.

Справка 6. Вземания и задължения

(Хил. левове)
а

Вземания
в т. ч. в просрочие над 90 дни
Задължения
в т. ч. в просрочие над 90 дни
Предоставени кредити - общо
в т.ч. на нефинансови предприятия
Получени кредити - общо
в т.ч. от нефинансови предприятия

Код на реда

Отчет

б
160
161
170
171
180
181
190
191

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2014 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

Пътна такса (винетка) - закупени в България

8464

Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно облагане

8465

8469
8463

Платени суми за замърсяване на околната среда
За замърсяване на въздуха (Закон за чистотата на атмосферния въздух)

8471

За замърсяване на водите (по Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса смет (Закон за местните данъци и такси)

8474

По Закона за защитените територии

8475

По Закона за лечебните растения

8476

Платени суми за ползване на ресурси
Ползване на водни ресурси - за водовземане (по Тарифата за таксите)

8481

Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води (по Тарифата за таксите)

8486

Добив на кариерни материали

8482

За горите

8483

За събиране на билки

8484

Платени такси за стопански риболов по Закона за рибарство и аквакултури

8485

Други данъци и такси
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане

8491

Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане

8492

Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси

8493

Декларирам, че през 2014 г. не съм плащал такса смет

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за екологични
данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в справката, както и в настоящите указания. Попълват се платените суми през отчетната
година в ЛЕВОВЕ.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства. Плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно, при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. С
него се облагат разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато те се използват при управленска дейност.
Размерът на данъка се определя съгласно чл.215 от ЗКПО. Отнася се за лицата, които плащат корпоративен данък.
Данъци върху замърсяванията на околната среда
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 – плащанията се извършват от крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на
сто сяра.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 71а от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса смет - се заплаща съгласно Закона за местните данъци и такси към общините - за събиране на битови отпадъци. Заплаща се годишно,
заедно с данъка за притежаване на недвижими имоти.
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
Закона за лечебните растения – такси за ползване на лечебни растения.
Платени суми за ползване на ресурси
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода ( ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно §11 от Предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, както и от средствата, които се внасят по силата на чл. 179, ал.1. от Закона за лова и опазването на дивеча.
Такси за събиране на билки – сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за лечебните растения. Таксите
се определят съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти –
държавна собственост.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА

Показатели
а
Получени субсидии

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511
2512

- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.

б

в

1

количество

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата:

6

стойност
в хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

(телефон)

(подпис)

а
Моля, посочете колко време Ви отне
подготовката на данните и попълването на
справката

7

099

б

Код на реда

8

стойност в
хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

в т.ч. на вътр. пазар

количество

Продажби

Раздел ІII. Справка за натовареността

5

количество

общо

12

Време
(в минути)

9

Отбележете
продукта,
ако е нов или
значително
усъвършенстван

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

Раздел ІІ. Справка за стойността на промишлените услуги на ишлеме - общо
Стойност на промишлените услуги на ишлеме - общо ( включва стойността на
промишлените услуги на ишлеме от Раздел I (Σкол.3) и услугите на ишлеме за
ненаблюдаваната продукция) .
10
(Хил. левове)
в т.ч. за
чуждестранни
клиенти
11

Производство
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи)
количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
2
3
4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

а

Код по
Измерителна
ПРОДПРОМ Наименование на продукта
единица
2014

общо

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2014 ГОДИНА*

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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БРОЙ 3

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва само от промишлени предприятия, класифицирани по КИД 2008 в класове: 11.03, 14.20, 18.14, 20.12, 23.41,
23.49 и 32.12, с нетни приходи от продажби на промишлена продукция и промишлени услуги за 2014 г., посочили в ОПР ∑ на кодове
(15110+15133) кол.1 общо 20 и повече хил. лева.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:
Раздел I.
Колона 1. ”Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в
количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. “в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. “в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв., без ДДС
и акцизи.
Колона 4. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и
стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в
хил.лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на
ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 8. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на вътрешния пазар
на собствена промишлена продукция в хил.лв., без ДДС и акцизи.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност от
интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”За респондентите”; ”Годишна отчетност за 2014 година”; ”Нефинансови предприятия, несъставящи баланс”; ”Чрез формуляри на хартиен носител”; ”Повече”; ”Справка за производството и продажбите на промишлени
продукти за 2014 година”; изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”Статистически класификации”,
ПРОДПРОМ 2014.

БРОЙ 3
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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 НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за
статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2015 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в
срок до 31 март 2015 г. за данъчнозадължените лица по ЗКПО и до 30 април 2015 г. за данъчнозадължените лица по ЗДДФЛ.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката, чл. 276 от ЗКПО и чл. 83 от ЗДДФЛ.
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 2014 година

2.

Справка за местните единици за 2014 година

3.

Справка за група предприятия през 2014 година

4.

Счетоводен баланс към 31.12.2014 година

5.

Отчет за приходите и разходите за 2014 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2014 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2014 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014 година

9.
10.
11.
12.
13.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2014 година
Справка за предоставените заеми и приходите от начислени лихви по институционални сектори и подсектори през
2014 година
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2014 година
Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални (ДНА) активи с
екологично предназначение за 2014 година
Справка за платените данъци и такси през 2014 година

14.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2014 година

15.

Справка за изразходваните средства за опазване на околната среда, получени от субсидии, помощи и дарения за 2014 година

16.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2014 година

17.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2014 година

18.
19.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 година

20.

22.

Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2014 година
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти
през 2014 година
Справка за продажбите и търговските обекти през 2014 година

23.

Справка за разходите на суровини и материали, без енергийните продукти за 2014 година

24.

Отчет за разходите на горива и енергия за 2014 година

25.

Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2014 година

26.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2014 година

27.

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2012-2014 година

28.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2014 година

21.

Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2014 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

БРОЙ 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 31.12.2014 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.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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III. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2014 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 2014 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**

V. Социално предприятие
Вашето предприятие “социално предприятие” ли е?

ДА

НЕ

„Социалното предприятие“ се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на положително
измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. В случай на разпределяне на
печалба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително определени процедури и правила за такова
разпределение, така че да не се накърнява постигането на основната му цел. То работи на пазара като предоставя социални услуги или
стоки на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги, в който е заложена социалната му
цел.
Предприятието Ви е „социално“ когато:
1. Над 50% от печалбата се инвестира за постигането на социални цели:
- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
- Опазване на околната среда;
- Социалноиновационна дейност;
- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки със социална цел;
и/или
2. Над 30% от персонала е нает и поради принадлежността си към социално уязвима група.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2014 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
Бруто приходи от продажби (вкл. акцизи, без ДДС) - хил. лева
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
Разходи за възнаграждения (вкл. сумите по граждански договори на наетите лица,
които имат само граждански договор и не работят при друг работодател ) - хил. лева
Размер на направените инвестиции - хил. лева

* 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).
“Бруто приходи от продажби” (вкл. акцизи, без ДДС) за местната единица – хил. лева. Сумата от брутните приходи от продажби в местните
единици да е равна на код 15500 на Раздел І от „Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности” за предприятието.
“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.
“Разходи за възнаграждения (вкл. сумите по граждански договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не
работят при друг работодател )” за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да бъде равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 10310, к.1 от „Отчет за приходите и разходите ”
и гражданските договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател - код 31121, к.1 Раздел
ІІІ от „Отчет за приходите и разходите“.
“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да бъде равна на направените инвестиции общо за предприятието. Инвестициите на предприятието включват
действително извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - код 4500, к.3 от “Справка за разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи”.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

БРОЙ 3
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 в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2014 г.)
3.5. Нетен размер на приходите от дейността в хил. лв. (консолидиран за 2014 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)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(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
(кирилица)

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

6.3. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП
Данни за контакт
6.3. Телефон**
6.4. Електронна поща
6.5. Интернет страница

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

Код ISO*
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С Т Р. 1 3 5

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;
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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БРОЙ 3
Фигура 1

60%

X

A

Y

60%
40%

B

30%

100%

30%
D

C
40%

Приложение 1

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

Наименование
(на кирилица)

Наименование
(на латиница)

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (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

С Т Р. 1 3 7
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

С Т Р.
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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

БРОЙ 3
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Записан, но невнесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Продукти от развойна дейност
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
права и активи
в това число:
За водноелектрически централи
За вятърни генератори
За слънчеви колектори
За термопомпи
Търговска репутация
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I
II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради
Земи
Сгради
Машини, производствено оборудване и апаратура
в това число:
За водноелектрически централи
За вятърни генератори
За слънчеви колектори
За термопомпи
Съоръжения и други
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI
III. Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления
Предоставени заеми на предприятия от група
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия
Дългосрочни инвестиции
в това число:
Дългови ценни книжа (облигации)
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)
Инвестиционни имоти
Други заеми
Изкупени собствени акции номинална стойност
Общо за група III
IV. Отсрочени данъци
Общо за раздел Б

01000

02110
02120
02121
02122
02123
02124
02130
02140
02141
02100
02210
02211
02212
02220
02221
02222
02223
02224
02230
02240
02241
02200
02310
02311
02320
02330
02331
02340
02350
02351
02352
02353
02360
02370
02300
02400
02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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БРОЙ 3

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

В. Текущи (краткотрайни) активи
І. Материални запаси
Суровини и материали

03110

Незавършено производство

03120

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод
Продукция и стоки

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

II. Вземания
Вземания от клиенти и доставчици
в т.ч. над 1 година
Вземания от предприятия от група
в т.ч. над 1 година
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия
в т.ч. над 1 година
Други вземания
в т.ч. над 1 година
Общо за група II

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции

03330

в това число:
Дългови ценни книжа (облигации)

03331

Капиталови ценни книжа (акции и дялове)

03332

Инвестиционни имоти

03333

Общо за група III

03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

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

БРОЙ 3
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ВЕСТНИК
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове записан капитал
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)

05120
05121

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

в т. ч. допълнителни резерви
Общо за група ІV

05441
05400

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години
Неразпределена печалба

05510

Непокрита загуба

05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

Б. Провизии и сходни задължения
Провизии за пенсии и други подобни задължения

06100

Провизии за данъци

06200

в т.ч. отсрочени данъци
Други провизии и сходни задължения
Общо за раздел Б

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

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

С Т Р.
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БРОЙ 3

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Задължения към доставчици

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

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Наименование на разходите
а
А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
в т. ч. компенсируеми отпуски
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)
от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи
в това число:
Разходи за амортизация
Разходи от обезценка
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи
в това число:
Балансова стойност на продадените активи
Провизии
Общо за група I
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
в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Общо за група II
Б. Печалба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни разходи
в т.ч. за природни и други бедствия
Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
ІV. Разходи за данъци от печалбата
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
Г. Печалба (В - ІV - V)
Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

Код на
реда
б

10100
10200
10210
10220
10300
10310
10311
10320
10321
10400
10410
10411
10412
10420
10500
10510
10520
10000

11100
11110
11200
11210
11220
11000
14000
12000
12100
13000
14100
14200
14300
14400
14500

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Наименование на приходите
а
А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби
Продукция
Стоки
Услуги
в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност
Приходи от наеми
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за придобиване на активи по стопански начин
в т. ч. със строителен характер
Други приходи
в това число:
Приходи от финансирания
от тях: от правителството
Приходи от продажби на суровини и материали
Приходи от продажби на дълготрайни активи
Общо за група I
ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи
в това число:
Приходи от предприятия от група
Положителни разлики от операции с финансови активи
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група II
Б. Загуба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни приходи
в т.ч. получени застрахователни обезщетения
Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
Г. Загуба (В + ІV + V )
Всичко (Общо приходи + Г)

БРОЙ 3
Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

15100
15110
15120
15130
15131
15132
15133
15200
15300
15310
15400
15410
15411
15420
15430
15000
16100
16110
16200
16210
16300
16310
16320
16330
16000
19000
17000
17100
18000
19100
19200
19500

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност
Видове
а
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)
в т. ч. приходи от населението*
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи
по код 15430, кол.1)
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти
от тях: от страни членки на ЕС
Приходи от услуги на ишлеме
в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)

Код на
реда
б
15500
15510
15600

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

15700
15710
15711
15800
15810
15900
15950

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.
Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр.
продажби на гипс от газови филтри на високи комини.
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Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)
Видове
а
Разходи за суровини и материали
Енергийни продукти *
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства
Вода
Резервни части и окомплектовки
Други

Код на
реда
б
21000
21110
21111
21120
21130
21140

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за получаване
на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са
суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)
Видове
а
Разходи за външни услуги
Застраховки
в т. ч. социални застраховки
Суми по граждански договори и хонорари
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател
Наеми
в т. ч. на дълготрайни материални активи
Суми по договор с подизпълнител
в т.ч. със строителни фирми
Плащания на агенции за набиране на персонал
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги
Нает транспорт
Текущ ремонт
в това число на:
Сгради
Машини и оборудване
Консултантски дейности
в това число:
Юридически
Счетоводни и одиторски
Рекламни дейности
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции
Други
в това число:
За доставяне на вода
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)
За събиране и третиране на отпадъци

Код на
реда
б
31000
31110
31111
31120
31121
31130
31131
31140
31141
31150
31160
31170
31180
31181
31182
31190
31191
31192
31200
31250
31210
31211
31212
31213

Раздел ІV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)
Код на
Видове
реда
а
б
Други разходи
41000
Балансова стойност на продадените активи
41100
Стоки
41110
Суровини и материали
41120
Млади животни и животни за угояване
41130
Дълготрайни материални и нематериални активи
41140
Разходи за командировки
41200
Други
41300
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи 41310

Раздел V. Дивиденти
Показатели
а
Приходи от дивиденти
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Изплатени дивиденти през годината
в т.ч. изплатени на бюджета

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

Код на
реда
б
51100
51110
51200
51210

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

С Т Р.
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Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)
Дейности
а
Общо
Растениевъдство
Животновъдство
Спомагателни дейности в селското стопанство
Лов и спомагателни дейности
Горско стопанство
Рибно стопанство
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
Събиране, пречистване и доставяне на води
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)
Събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци
Разкомплектоване на отпадъци
Рециклиране на сортирани отпадъци
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни
води и други)
Строителство
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл. търговско
посредничество с автомобили и мотоциклети)
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество)
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски услуги
Хотелиерство
Ресторантьорство
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Радио и телевизионна дейност
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем)
Юридически и счетоводни дейности
Научноизследователска и развойна дейност
Рекламна дейност и проучване на пазара
Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни
дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в
областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)
Туристическа агентска и операторска дейност
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване,
по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
в т. ч. по договор с НЗОК
Култура, спорт и развлечения
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене,
фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други

(Хил. левове)
Код на Отчет за
реда годината
б
1
61000
61110
61120
61130
61140
61150
61160
61170
61180
61190
61200
61201
61202
61203
61206
61207
61208
61210
61220
61230
61240
61250
61260
61270
61280
61290
61300
61310
61320
61330
61340
61350
61360
61370
61380
61390
61400
61410
61420
61430
61440
61450
61460
61470
61471
61480
61490

Раздел VІІ. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.
Код на
Отбележете със знак „Х“
реда един от прилаганите методи
б
1
70001
70002
70003
70004

Прилаган метод за оценка
а
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)
Среднопретегленена стойност
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)
Конкретно определена стойност

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

61630

Грешки

61670

Промени от преводи на годишни
финансови отчети на предприятия в чужбина
Собствен капитал към края на отчетния
период

61740

61730

61710

61720

Салдо към края на отчетния период

61692

Други изменения в собствения капитал

61691

Намаление

61690

Последващи оценки на активи и пасиви

Увеличение

61680

Покриване на загуба

61671

61660

Разпределение на печалбата

61652

Намаление

Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61620

Промени в счетоводната политика

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

б
61610

a
Салдо в началото на отчетния период

Показатели

1

Код на Записан
реда капитал
2

Премии
от
емисии

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Неразпределена
печалба
8
9

Непокрита
загуба

Дата:

10

Текуща
печалба/
загуба

(телефон)

(подпис)

11

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерви
Резерв от
последващи
Резерв, свързан Резерв съгДруги
оценки
Законови с изкупени соб- ласно учредирезерви
ствени акции
телен акт
3
4
5
6
7

Финансов резултат от
минали години

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. за дивиденти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)
( Хил. левове)
Текущ период

Наименование на паричните потоци
а

Код на
реда постъпле- плащания
ния
б

1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъплеплащания
ния
4

5

нетен
поток
6

А. Парични потоци от основна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани с краткосрочни
финансови активи, държани за търговски цели
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и
други подобни
Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Плащания при разпределения на печалби

61531

Платени и възстановени данъци върху печалбата

61537

Други парични потоци от основна дейност
Общо за раздел А

61532
61533
61534
61535
61536
61538
61530

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Парични потоци, свързани с краткосрочни
финансови активи
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и
други подобни
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания

61543
61544

Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност

61545
61546

Общо за раздел Б

61541
61542

61540

В. Парични потоци от финансова дейност
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване
на ценни книжа
Парични потоци от допълнителни вноски и
връщането им на собствениците
Парични потоци, свързани с получени или
предоставени заеми
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и
други подобни
Плащания на задължения по лизингови договори
Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Други парични потоци от финансова дейност

61551
61552
61553
61554
61555
61556
61557

Общо за раздел В
Г. Изменение на паричните средства през периода
(А+Б+В)
Д. Парични средства в началото на периода

61550
61560
61570

x

x

x

x

Е. Парични средства в края на периода

61580

x

x

x

x
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

x
x

6352

6353

6354

6355

6356

6357

6350

6360

6000

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

Общо за група III

IV. Отсрочени данъци

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2б

3

4

5

увеличение

6

намаление

7

Преоценена стойност
(4+5-6)

8

в началото
на
периода
9

10

11

12

начисле- отписана в края на
увелина през
през
периода
чение
периода периода (8+9-10)

Амортизация

13

намаление

Последваща
оценка

14

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

x

x

x

x

x

x

6351

x

2а

в това число:
на излез- в края на
лите през периода
нови, при(1+2-3)
добити по употребя- периода
стопански
вани
начин

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

2

Общо

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

6210

6100

1

в началото
на периода

на постъпилите през периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

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

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2014 ГОДИНА
Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)
Последваща
оценка

Отчетна стойност на нетекущите активи
на постъпилите през периода
Код на
реда

Показатели

а

б

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

в това число:

в началото
на периода

Общо

1

2

нови, придобити по
стопански
начин
2а

на излез- в края на
лите през периода
(1+2-3)
употребя- периода
вани
2б

3

4

увеличение

намаление

5

6

0100

в това число:
Научноизследователска и развойна дейност

0110

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

0120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни
продукти и други подобни права и активи ( код 6120 )

0200

в това число:
Компютърен софтуер

0210

Бази данни

0220

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби

0230

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0240

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

0250

Разрешителни за използване на природни ресурси

0260

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0270

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

0280

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)
Последваща
оценка

Отчетна стойност на нетекущите активи
на постъпилите през периода
Код на
реда

Показатели

а

б

Земи и сгради ( код 6210 )

в това число:

в началото
на периода

Общо

1

2

нови, придобити по
стопански
начин

употребявани

2а

2б

на излез- в края на
лите през периода
периода
(1+2-3)

3

4

увеличение

намаление

5

6

0300

Земи ( код 6211 )

0310

в това число:
Земи под сгради и постройки

0311

Обработваеми земи

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води

0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

0314

Подобрения върху земите

0315

Сгради ( код 6212 )

0320

Сгради нежилищни

0321

Сгради жилищни

0322

Други сгради

0323

Съоръжения и други ( код 6230 )

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

0410

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях

0430

Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях

0440

Антикварни и други произведения на изкуството

0450

Благородни метали и скъпоценни камъни

0460

Други ценности

0470

Други

0480

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0481

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2014 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

a

б

Сума
начислени
текуща година

начислени
предходна година

1

2

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни и депозитни сметки
в т.ч. от резидентни търговски банки *

5110
5111

Лихви по предоставени дългосрочни заеми

5120

Лихви по предоставени краткосрочни заеми

5130

Лихви по търговски вземания

5140

Други лихви

5150

Общо за група І

5100

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

5210

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

5211
5220

в т.ч. към резидентни търговски банки *

5221

Лихви по дългове, свързани с дялово участие

5230

Лихви по неизплатени заплати в срок

5240

Лихви по държавни вземания

5250

Лихви по търговски задължения

5260

в т.ч. лихви по финансов лизинг

5261

Други лихви

5270

Общо за група ІІ

5200

* Резидентна банка е тази, която има център на икономически интереси на територията на страната и е ангажирана с икономическа дейност на територията
на страната за период от една година или повече.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

БРОЙ 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ И ПРИХОДИТЕ ОТ НАЧИСЛЕНИ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

(Хил. левове)

Институционални сектори и подсектори
а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор

Код на
реда
б
200000
210000

Нефинансови предприятия

210110

Финансови предприятия
Депозитни институции, без централната банка
(Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от тези на
паричния пазар
Други финансови посредници, без застрахователните
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни организации

210120
210121
210122
210123
210124
210125

Каптивни финансови институции и заемодатели

210126

Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД)

210127

Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без фондовете за
социална сигурност)
Местно държавно управление (без фондовете за
социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации, обслужващи
домакинствата(НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки и институции и органи на
Европейския съюз
Еврозона

210128
210130
210131
210132
210133
210140
210150
220000
221000
221100

Нефинансови предприятия

221110

Финансови предприятия
Депозитни институции, без централната банка
(Търговски банки)
Други финансови посредници, без застрахователните
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без фондовете за
социална сигурност)
Местно държавно управление (без фондовете за
социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

221120

Домакинства
Нетърговски организации, обслужващи
домакинствата(НТООД)
Страни от ЕС, извън Еврозоната

221121
221122
221130
221131
221132
221133
221140
221150
221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия
Депозитни институции, без централната банка
(Търговски банки)
Други финансови посредници, без застрахователните
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове

221220
221221
221222

Към
01.01.2014г.
1

Предоставени заеми
Към
Начислени приходи от
31.12.2014г.
лихви за отчетния период
2
3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Институционални сектори и подсектори
а

ВЕСТНИК

Код на
реда
б

Държавно управление
Централно държавно управление (без фондовете за
социална сигурност)
Местно държавно управление (без фондовете за
социална сигурност)
Социално осигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации, обслужващи
домакинствата(НТООД)
Държави, които не са членки на ЕС, и нерезидентни
международни организации в Европейския съюз
Нефинансови предприятия

Към
01.01.2014г.
1

С Т Р. 1 5 3
(Хил. левове)
Предоставени заеми
Към
Начислени приходи от
31.12.2014г.
лихви за отчетния период
2
3

221230
221231
221232
221233
221240
221250
222000
222110

Финансови предприятия
Депозитни институции, без централната банка
(Търговски банки)
Други финансови посредници, без застрахователните
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без фондовете за
социална сигурност)
Местно държавно управление (без фондовете за
социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

222120

Домакинства
Нетърговски организации, обслужващи
домакинствата(НТООД)

222140

222121
222122
222130
222131
222132
222133

222150

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните
фондове в страната.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (колона 1 и 2) към края на отчетния период, както и
начислените за отчетния период приходи от лихви (колона 3 ). Данните се попълват в стойност - хиляди лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ

Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава
Сектор "Нефинансови предприятия"
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор "Финансови предприятия"
"Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички
корпоративни предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с:
- финансово посредничество (финансови посредници);
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации).
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се
търгуват на свободните пазари.
Централна банка
Подсекторът включва Българската народна банка, чиято основна функция е емитиране на парични средства, поддържане вътрешната и
външната стабилност на националната парична единица и управление на международните резерви на страната.
Депозитни институции, без централната банка (Търговски банки)
Подсекторът включва всички финансови предприятия, които са основно ангажирани с финансово посредничество и чието задължение
е да получават депозити и/или близки заместители на депозити от други институционални единици, различни от парично-финансови
предприятия, както и да дават заеми и/или да инвестират в ценни книжа за своя собствена сметка. Този подсектор включва всички
търговски банки.
Фондове на паричния пазар (ФПП)
В подсектор "Фондове на паричния пазар " се класифицират следните финансови посредници: инвестиционни фондове, включително
инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици са близки
заместители на депозитите.
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Инвестиционните фондове, различни от тези на паричния пазар, включват инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни
инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици не се смятат за близки заместители на депозитите.
Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово посредничество, като натрупват пасиви във форма, различна от валута, депозити или дялове в инвестиционни фондове, или са във връзка със застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми от институционалните единици.
Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ е допълнително
разделен на подсектори, състоящи се от финансови предприятия за секюритизация, посредници на ценни книжа и деривати, финансови
предприятия, занимаващи се с кредитиране, и специализирани финансови предприятия.
Финансови спомагателни организации
Подсектор „Финансови спомагателни организации“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно
ангажирани с дейности, тясно свързани с финансовото посредничество, но които сами по себе си не са финансови посредници.
Каптивни финансови институции и заемодатели
Подсектор „Каптивни финансови институции и заемодатели“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които не
са ангажирани нито с финансово посредничество, нито с предоставяне на спомагателни финансови услуги, и по-голямата част от чиито
активи или пасиви не се търгуват на свободните пазари.
Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД)
Подсектор „Застрахователни (осигурителни) дружества“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са
основно ангажирани с финансово посредничество като следствие от обединяване на рискове, главно под формата на пряко застраховане
или презастраховане .
Пенсионни фондове (ПФ)
Подсектор „Пенсионни фондове“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с
финансово посредничество като следствие от обединяване на социалните рискове и потребности на осигурените лица (социално
осигуряване). Пенсионните фондове, като социалноосигурителни схеми, осигуряват доходи при пенсиониране, а също и плащания при
смърт и инвалидност.
Сектор "Държавно управление"
В сектор "Държавно управление" се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците,
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния
доход и богатство.
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Централно държавно управление
Централно държавно управление включва: Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица,
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции,
Българска национална телевизия и Българско национално радио.
Местно държавно управление
Местно държавно управление включва всички общини като единици на публичната администрация.
Социалноосигурителни фондове
Социалноосигурителните фондове включват институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор "Домакинства"
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор "Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)"
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации

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 2014 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 2014 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2014г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2014 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2014 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2014 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; 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 31.12.2014 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 2014г.” 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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БРОЙ 3

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ (ДМА)
И НЕМАТЕРИАЛНИ (ДНА) АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Показатели

а
Разходи - общо
Разходи за отпадъчни води
Специализирани съоръжения (end-of-pipe)
в това число:
Производствени пречиствателни станции за отпадъчни води
Селищни пречиствателни станции за битови отпадъчни води
Канализация
Други за отвеждане на отпадъчни води
Интегрирани технологии (integrated technology)
Разходи за оборотно водоснабдяване
Разходи за опазване на въздуха
Специализирани съоръжения (end-of-pipe)
Интегрирани технологии (integrated technology)
Разходи за опазване на почвата, подземните и повърхностните води
Специализирани съоръжения (end-of-pipe)
Противоерозионни мероприятия
Рекултивация на сметища и депа за отпадъци
Рекултивация на други нарушени терени
Почистване на замърсени земи
Почистване на повърхностни и подземни води от замърсители
Биологическа и интегрирана растителна защита
Отводняване
Други (напр. химическа мелиорация)
Интегрирани технологии (integrated technology)
Разходи за опазване на горите
Разходи за опазване на биоразнообразието и защитените територии, защитените зони и обекти
Специализирани съоръжения (end-of-pipe)
Интегрирани технологии (integrated technology)
Разходи за ловно и рибностопански мероприятия
Разходи за третиране на отпадъците
Специализирани съоръжения (end-of-pipe)
Инсталации за оползотворяване на неопасни отпадъци
Инсталации за оползотворяване на опасни отпадъци
Съоръжения за обезвреждане на неопасни отпадъци (депа)
Съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци (депа)
Отстраняване, транспортиране и съхранение на неопасни отпадъци
Отстраняване, транспортиране и съхранение на опасни отпадъци
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване
Поддържане на транспортни средства и други съоръжения за неопасни отпадъци
Поддържане на транспортни средства и други съоръжения за опасни отпадъци
Интегрирани технологии (integrated technology)
Разходи за защита от шума
Специализирани съоръжения (end-of-pipe)
Интегрирани технологии (integrated technology)
Разходи за научноизследователска дейност
Разходи за просветна, образователна и други подобни дейности
Разходи за административна дейност
Мониторинг, контрол, анализи и разходи за поддържане на апаратурата
Разходи за оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост

(Хил. левове)
Разходи за
Разходи за поддържане на
придобиване
ДМА и ДНА и извършени
Код на
на ДМА и ДНА
мероприятия с екологично
реда
с екологично
предназначение
предназначение
б
1
2
80000
80100
80110
80111
80112
80114
80115
80120
80200
80300
80310
80320
80400
80410
80411
80412
80413
80414
80415
80416
80417
80418
80420
80500
80600
80610
80620
80700
80800
80810
80811
80812
80813
80814
80815
80816
80817
80818
80819
80820
80900
80910
80920
81100
81200
81300
81400
81500

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х

х
х
х

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които са изразходвали средства за дълготайни материални и нематериални активи за
околната среда (ДМА-ЕП и ДНА-ЕП) и за тяхното поддържане (текущи разходи), независимо дали са собствени или не (ново строителство;
реконструкция; поддържане и експлоатация на ДМА - ЕП; мероприятия за околната среда).
В отчета не се включват разходите за опазване на здравето и безопасността на работното място.
Съгласно Регламент 58/97 на Евростат, съоръженията за опазване на околната среда се разделят на два вида:
- специализирани съоръжения за околната среда (end-of-pipe) - включващи съоръжения, които не участват в производствения
процес и служат само за намаляване замърсяването, което е резултат от производството.
- интегрирани технологии (integrated technologies) - елементи на производствения процес/технологии, в резултат на които се постига
по-малко замърсяване на околната среда в сравнение с други подобни. Често оборудването е напълно интегрирано в производствения
процес и не може да се идентифицира като отделен компонент. В този случай се отчита само оценения дял от общата инвестиция, свързан
с избора на технология, по-щадяща околната среда.
На код 80100 в кол. 1 и кол. 2 се посочват направените разходи само за отпадъчни води, независимо че по програма „Околна среда” се
изразходват средства и за водоснабдяване.
На код 80500 в кол. 1 се посочват разходите за лесоустройствени и други проекти, а в кол. 2 - разходите за защита на горските ресурси
от болести, вредители и пожари, както и разходите за проведените санитарни сечи. Не се включват разходите за мероприятия в горския
фонд - рекултивация и т.н., които се включват в разходите за опазване на почвата и подпочвените води.
На код 80600 в кол. 1 се посочват разходите за придобиване на ДМА за опазване на биоразнообразието и защитените територии и обекти,
а в кол. 2 - за извършените мероприятия.
На код 80700 в кол. 2 не се включват разходите за мероприятия с промишлени цели (рибни запаси и други)
На код 81100 в кол. 1 се посочват разходите за лицензи, патенти и други, а в кол. 2 - за научноизследователска и развойна дейност, свързана
с опазване на околната среда (код 702 от Раздел ІІІ на „Справка за научноизследователската и развойна дейност”). Това са разходите за
НИРД, свързани с осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото
разпространение и влияние върху флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване
на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването и други.
На код 81300 в кол. 2 се посочват изплатените суми за работна заплата, социални осигуровки и надбавки на заетия персонал в
административните дейности пряко ангажирани в областта на околната среда, вкл. МОСВ, ИАОС, РИОСВ, РЗИ, ДИК и други.
На код 81400 в кол. 1 се посочват разходите за придобиване на апаратура за мониторинг и контрол, а в кол. 2 - както разходите за
поддържане на апаратурата за мониторинг и контрол, така и заплатите на персонала зает с тази дейност.
На код 81500 в кол. 2 се посочват изплатените суми за експертизи и оценки свързани с опазването на околната среда (ОВОС).
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БРОЙ 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа
(Левове)
Показатели

Код на реда

Платени суми левове, цели числа

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

Пътна такса (винетка) - закупени в България

8464

Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно облагане

8465

8469
8463

Платени суми за замърсяване на околната среда
За замърсяване на въздуха (Закон за чистотата на атмосферния въздух)

8471

За замърсяване на водите (по Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса смет (Закон за местните данъци и такси)

8474

По Закона за защитените територии

8475

По Закона за лечебните растения

8476

Платени суми за ползване на ресурси
Ползване на водни ресурси - за водовземане (по Тарифата за таксите)

8481

Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води (по Тарифата за таксите)

8486

Добив на кариерни материали

8482

За горите

8483

За събиране на билки

8484

Платени такси за стопански риболов по Закона за рибарство и аквакултури

8485

Други данъци и такси
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане

8491

Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане

8492

Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси

8493

Декларирам, че през 2014 г. не съм плащал такса смет

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за екологични
данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в справката, както и в настоящите указания. Попълват се платените суми през отчетната
година в ЛЕВОВЕ.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства. Плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно, при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. С
него се облагат разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато те се използват при управленска дейност.
Размерът на данъка се определя съгласно чл.215 от ЗКПО. Отнася се за лицата, които плащат корпоративен данък.
Данъци върху замърсяванията на околната среда
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 – плащанията се извършват от крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на
сто сяра.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 71а от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса смет - се заплаща съгласно Закона за местните данъци и такси към общините - за събиране на битови отпадъци. Заплаща се годишно,
заедно с данъка за притежаване на недвижими имоти.
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
Закона за лечебните растения – такси за ползване на лечебни растения.
Платени суми за ползване на ресурси
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода ( ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно §11 от Предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, както и от средствата, които се внасят по силата на чл. 179, ал.1. от Закона за лова и опазването на дивеча.
Такси за събиране на билки – сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за лечебните растения. Таксите
се определят съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти –
държавна собственост.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА
Показатели
а
Получени субсидии

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511

- от Европейския съюз*

2512

Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3

УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.

2632

2633

2660

2670

Други донори от страната

2

Отвеждане и
пречистване на
отпадъчни води
3

УКАЗАНИЯ

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

4

5

Опазване
Оборотно
Опазване
на почвата
водоснабдяване на въздуха
и водите
6

Опазване
на горите

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

8

Ловно и
рибностопански
мероприя- тия

Дата:

9

Третиране
на
отпадъци

(телефон)

(подпис)

10

Защита от
шума

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват към резидентни производители.
Субсидиите за околната среда са предназначени да покрият някои или всички разходи по допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на
замърсители в околната среда.

2650

Други донори от чужбина

2640

Други международни организации (и свързаното с
тях национално съфинансиране)
Други държави (и свързаното с тях национално
съфинансиране)

2631

2630

По други програми на Европейския съюз

1

б

2620

Общо

Код на
реда

Опазване на
биоразнообразието,
защитените територии,
зони и обекти

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,
ПОЛУЧЕНИ ОТ СУБСИДИИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

164

Субсидии от държавата и общините (без
национално съфинансиране)
Европейски съюз (и свързаното с тях национално
съфинансиране)
По програми, администрирани от Националния
фонд към МФ
По програми, администрирани от
Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие"

а

Показатели

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

С Т Р.
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

I. Вземания
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси
(вкл. начислени лихви)

2000

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2001

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2002

х

х

2013

х

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2003

х

х

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия

2004

х

х

Застрахователи

2005

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2006

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2007

х

х

Население

2008

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2009

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2010

х

х

2011

х

х

1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа

2012

х

х

2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)

2020

в т.ч. търговски банки

1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
1

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2021

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия

2023

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2024

Юридически лица с нестопанска цел

2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2026

2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2028

х

х

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)

2030

х

х

3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2031

х

х
х

4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)

2040

х

4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2041

х

х

5. Вземания от персонала

2050

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2051

х

х

6. Вземания от подотчетни лица

2060

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2061

х

х

С Т Р.
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БРОЙ 3

А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели
a

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)

2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2071

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2072

в т.ч. търговски банки

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2093

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия

2074

Застрахователи

2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2077

Население

2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2079

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2091

х

х

8. Други вземания, вкл. за ценни книжа и начислени лихви

2080

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2081

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2082

х

х

2094

х

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

в т.ч. търговски банки

2083

х

х

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия

2084

х

х

Застрахователи

2085

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2086

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2087

х

х

Население

2088

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2089

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2090

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2092

х

х

Общо вземания

2100

х

х

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

a

б

1

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

I. Задължения
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси
( вкл. начислени лихви )

2110

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2111

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2112

х

х

в т.ч. търговски банки

2123

х

х

2113

х

х

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия

2114

х

х

Застрахователи

2115

x

x

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2116

х

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2117

х

х

Население

2118

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2119

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2120

х

х

1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2121

х

х

1

1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа

2122

х

х

2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)

2130

2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2131

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Получени заеми
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)
Търговски банки и фондове на паричния пазар
в т.ч. търговски банки

2140
2141
2146

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия

2142

Застрахователи

2143

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2144

3.1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2145

3. 2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)

2150

3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2151

3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2
(вкл. начислени лихви):

2160

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2161

Население

2163

Юридически лица с нестопанска цел

2164

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2165

3.3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2167

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

a
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)

2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2171

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2172

2173
2174

х

х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2181

х

х

6. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2191

х

х

7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)

2200

х

х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2201

х

х

8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)

2210

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2211

х

х

9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви

2220
2221
2230
2240

х
х
х
х

х
х
х
х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2241

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2242

х

х

2252

х

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Застрахователи

в т.ч. търговски банки

2243

х

х

2244
2245

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2251

х

х

Общо задължения

2260

х

х

Менителници, запис на заповед и други.
* Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Притежавани финансови активи в ценни книжа (вкл. лихви)* и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2324

Застрахователи

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 инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2014
3

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2014
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия
Застрахователи

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица
IV. Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица на:

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна
цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг,
факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със
спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането;
холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет
акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия
Застрахователи

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

* Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните дългови 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 инструменти 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 инструменти и права“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти и права различни от
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2014 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

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
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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. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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 по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2014 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 нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно 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. 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, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, 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 за сметка на работодателя върху всички начислени през годината
средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. 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.
13. 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. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
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 включват 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.
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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хил. евро

страна…….

(телефон)

(подпис)

9

хил. евро

страна……....

ВЕСТНИК

Съставител:

Раздел ІI. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Моля, попълнете 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).
Ръководител:

* Само предоставени от чуждестранния инвеститор.

4441

Изплатени дивиденти

x

4429

2

хил. евро

страна.….....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Начислени дивиденти

x

4428

4425

x

4424

Текуща печалба (загуба)

4427

4423

Натрупана печалба (загуба) от минали години

x

4422

Резерви

1

хил. лв.

хил. лв.

хил. евро

Чуждестранно участие
общо

Общо

4426

4421

Резерв от последващи оценки

Непогасени дългосрочни задължения към
чуждестранния инвеститор (над 1 година)*
Непогасени краткосрочни задължения
към чуждестранния инвеститор (до 1 година)*
Непогасени дългосрочни вземания
от чуждестранния инвеститор към
инвестиционното предприятие (над 1 година)
Непогасени краткосрочни вземания от
чуждестранния инвеститор към
инвестиционното предприятие (до 1 година)
2. Доход, разпределен през годината

4420

Премии от емисии

б

Код на
реда

Записан капитал

а
1. Наличност на 31.12.2014 г.

Показатели

СПРАВКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
Раздел І. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия от нефинансовия сектор, които имат регистрирано чуждестранно участие в
капитала на предприятието от 10% до 100%.
Раздел I. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори
В този раздел се посочват данни за: собствения капитал на предприятието в края на годината; вътрешнофирмените задължения между
инвестиционното предприятие и чуждестранния инвеститор; дохода, създаден през предходни години и разпределен през отчетната
година общо и по страни на чуждестранните инвеститори. Данните в хиляди левове се записват в цели числа, а в хиляди евро - с един
десетичен знак.
В антетките на кол. от 4 до 9 се посочва името на страната, от която е чуждестранният инвеститор, притежаващ дял в капитала на
предприятието.
В кол. 1 се посочват в цели числа данните за предприятието в хиляди левове общо за българското и чуждестранното участие.
В кол. 2 се посочват в цели числа данните за чуждестранното участие общо в хиляди левове.
В кол. 3 се посочва с един десетичен знак общото чуждестранно участие, а в колони 4, 5, 6, 7, 8 и 9 - по страни на инвеститорите в хиляди
евро.
Стойностите в левове и в евро за колони 2 и 3 трябва взаимно да си съответстват. Преизчисляването на данните от левове в
евро и обратно се извършва по централния курс на БНБ към датата на извършване на съответната трансакция или операция
по придобиването. При наличие на трансакции, извършени в други видове валута, за преизчисляването им в левове и евро се
използват съответните централни курсове на БНБ или кръстосани курсове (при липса на фиксинг ) към датата на тези трансакции.
Непогасените валутни заеми и неизплатените задължения от чуждестранния инвеститор се оценяват по курса на БНБ към
31.12.2014 година.
1. Наличност на 31.12.
На код 4420, 4421, 4422, 4423, 4424 и 4425 се посочват общо (кол.1), чуждестранното участие (кол. 2 и 3), както и по страни на
инвеститорите (кол. от 4 до 9) съответните стойности на записания капитал, премиите от емисии, резервите от последващи оценки,
резервите, натрупаната печалба (загуба) от минали години и текущата печалба (загуба) за отчетната година. Данните в колона 1 по тези
кодове трябва да съответстват на данните посочени в Баланса на предприятието, както следва:
код 4420 к.1=код 05100 к.1 от Баланса на предприятието
код 4421 к.1=код 05200 к.1 от Баланса на предприятието
код 4422 к.1=код 05300 к.1 от Баланса на предприятието
код 4423 к.1=код 05400 к.1 от Баланса на предприятието
код 4424 к.1=код 05500 к.1 от Баланса на предприятието
код 4425 к.1=код 05600 к.1 от Баланса на предприятието
Данните по кодове 4420, 4421, 4422 и 4423 к.2 и к.3 се оценяват съответно в левове и в евро по курса на БНБ в деня на извършване на
съответната вноска (придобиване).
На код 4424 и код 4425 съответната печалба (загуба) се определя пропорционално на дяловото участие на чуждестранните инвеститори
в записания капитал на предприятието (ако в дружествения договор не е предвидено друго) и се преоценява в евро в съответствие с
валутния курс на БНБ. Загубата се записва със знак минус (“-”).
На код 4426 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор (притежаващ дял
в капитала ) на инвестиционното предприятие. Не се вземат предвид заемите от банки (освен ако банката е акционер в предприятието).
На код 4427 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на
отчетната година част от главницата по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор
на инвестиционното предприятие, както и размерът на непогасените към 31.12. задължения по доставки и получени аванси към
чуждестранния инвеститор.
На код 4428 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само
на чуждестранния инвеститор.
На код 4429 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само
на чуждестранния инвеститор, както и вземания по продажби и предоставени аванси на чуждестранния инвеститор.
2. Доход, разпределен през годината.
Отчита се разпределеният през отчетната година доход, който е създаден през предходните години.
Начислените дивиденти и капитализираната печалба се преизчисляват в евро (и обратно) по централния курс на БНБ към датата, по която
са осчетоводени (вземането на съответното решение).
На код 4441 се посочват начислените от предприятието дивиденти през отчетния период общо в кол. 1, а в кол.2 и 3 от чуждестранния
инвеститор и по страни в колоните от 4 до 9. На код 4442 се посочват общо изплатените дивиденти, без полагащия се данък.
На код 4443 кол.1 се посочва стойността на капитализираната (реинвестираната) през отчетния период печалба в предприятието. В
колоните от 2 до 9 се посочва частта на капитализираната печалба от чуждестранния инвеститор в същото предприятие, пропорционална
на дяловото му участие в записания капитал (ако в дружествения договор не е предвидено друго), общо и по страни на инвеститорите.
Раздел ІІ. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
В този раздел се попълва държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен 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.
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния чуждестранен собственик се прилага правилото за „последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него при наличие на свързани предприятия, при които дадено предприятие в
РБългария е собственост на чуждестранно предприятие от страна X, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна
У, тогава ултимативен собственик е последното предприятие от страна У. То не е собственост на друго чуждестранно предприятие
или физическо лице и осъществява непряк контрол върху инвестиционното предприятие в РБългария.
В случаите на разпределение на капитала на предприятието между няколко чуждестранни собственика, никой от които няма мажоритарен
дял, следва да се посочи местонамирането на този, който има водеща роля при определянето на общата политика и вземането на
решения в предприятието.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(Хил. левове)
Видове строителство
а
Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)

Код на
реда

Стойност

б

1

4100

Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)

4110

Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)

4112

I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)

4200

1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)

4210

Ново строителство и подобрения (4212+4213)

4211

Нови жилищни сгради

4212

Подобрения на жилищните сгради

4213

Поддържане и текущ ремонт

4214

2. Нежилищни сгради - общо (4221+4224)

4220

Ново строителство и подобрения (4222+4223)

4221

Нови нежилищни сгради

4222

Подобрения на нежилищните сгради

4223

Поддържане и текущ ремонт

4224

II. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции - общо (4310+4320+4330)

4300

1. Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове

4310

2. Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии

4320

3. Други

4330

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от строителните предприятия и е предназначен за отчитане само на приходите от строителна дейност,
включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените от предприятието
строителни работи за: изграждане на нови и извършване на подобрения и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради; извършване
на гражданско строителство, вкл. ново строителство и подобрения на строителни съоръжения и конструкции.
Данните по отделните показатели се попълват в съответствие с посочените определения за:
- Приходи от строителна дейност - стойността на постъпленията от строителни и монтажни работи, извършени през отчетния период;
- Ново строителство - изграждане на един съвсем нов обект, независимо дали мястото , на което ще бъде построен преди това е било
заето или не;
- Подобрения - това са строителните работи, чрез които използването на съществуващите сгради възстановяват потребителната си
стойност или увеличават нормалната продължителност на използване. Подобренията на сградите включват разширения, обновления
вътре или по конструкцията , външни подобрения на сградите и основни изменения;
- Текущ ремонт и поддържане – включва строителни дейности, извършени върху сградите, които не водят до удължаване срока за
нормално ползване на инвентарните обекти, като боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други.
Приходите от извършената строителна дейност на предприятията се посочва по видове сгради и строителни съоръжения в
съответствие с Класификация на сградите и строителните съоръжения(КСС-2001), обн. ДВ. Бр.6 от 2001г. и web страница на НСИ
/www.nsi.bg /.
Сградното строителство включва строителство на покрити строителни обекти, които могат да се ползват самостоятелно с цел
дълготрайна употреба и в зависимост от предназначението се разделят на:
- жилищни сгради – сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели – еднофамилни къщи,
жилищни блокове и кооперации и сгради за колективи/общежития, пансиони/;
- нежилищни сгради – сгради, предназначени за различни дейности: административна, производствена, търговска, транспортна,
здравеопазване, просветна, културна, селскостопанска, бази за почивка и краткосрочно пребиваване – хотели, мотели, почивни домове,
хижи и др.
Строителството на съоръжения /гражданско строителство/ включва ново строителство и подобрения на инженерно-строителни
съоръжения, свързани със строителство на:
- транспортната инфраструктура – посочва се стойността на приходите от 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).
- тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии – посочва се стойността на магистрални тръбопроводи, електропроводи
и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални далекосъобщителни линии,
магистрални електропроводи); локални тръбопроводни и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа, локална водопроводна и
топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
- други - посочва се стойността на строителни съоръжения с производствено предназначение, електроцентрали, съоръжения за спорт и
развлечения, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде.
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА,
ПРЕДОСТАВЯЩИ БИЗНЕС УСЛУГИ ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Попълва се от всички предприятия с брой на заетите лица над 19 и основна икономическа дейност: 58.2 - Издаване на програмни
продукти, 62 - Дейности в областта на информационните технологии, 63.1 - Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; webпортали, 69 – Юридически и счетоводни дейности, 70.2 - Консултантски дейности в областта на управлението, 71 - Архитектурни
и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи, 73 - Рекламна дейност и проучване на пазари, 78 - Дейности по наемане и
предоставяне на работна сила.

Всяко предприятие попълва само един от разделите във формуляра, който отговаря на неговата основна дейност.
Раздел I. Дейности в областта на компютърните технологии – код 58.2, код 62 и код 63.1 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)
Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Издаване на компютърни игри (компютърни игри - на технически носител, зареждани по
електронен път /downloads/, онлайн режим; услуги по лицензиране за правото на ползване на игри)
Пакети системен и приложен софтуер (пакети информационни системи, мрежов софтуер,
софтуер за управление на бази данни, софтуерни средства за програмни езици; пакети общи
бизнес софтуерни приложения и приложения за домашно ползване, друг приложен софтуер)
Софтуер зареждан по електронен път (download); Софтуер в режим онлайн (системен или
приложен софтуер)
Услуги по лицензиране за правото на използване на компютърен софтуер
Компютърно програмиране (проектиране и разработване на информационни технологии,
софтуерни приложения и потребителски мрежи и системи; оригинали на софтуер)
Консултантска дейност по информационни технологии (консултантски услуги по хардуер и
софтуер, по техническа поддръжка на информационни технологии)
Управление и обслужване на компютърни средства и системи (услуги по управление и
обслужване на мрежи и компютърни системи)
Други дейности в областта на информационните технологии (услуги по инсталиране на
компютри и периферни устройства; услуги некласифицирани другаде)
Обработка на данни, хостинг и други подобни дейности (услуги по обработка на данни,
хостинг за софтуерни приложения и други. Услуги по доставяне на информационна
инфраструктура; аудио- и видеосъдържание, излъчвано в реално време чрез Интернет;
продажба на време или място за реклама в Интернет)
Web-портали (включва: съдържание на web-портали)
Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
Препродажба на едро и дребно на софтуер и хардуер, които не са били разработени или
произведени в предприятието
Приходи от продажби от странична дейност

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Сума - хил. лв.
1

8700
8710
58.21

8711

58.29.1
58.29.2
58.29.3
58.29.4
58.29.5

8713
8714

62.01

8715

62.02

8716

62.03

8717

62.09

8718

63.11
63.12
95.11

8719
8720
8721

8712

8722
8750

Раздел ІI. Юридически дейности – код 69.10 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)
Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Юридически консултации и представителство, свързани с наказателното право
Юридически консултации и представителство, свързани с търговското и стопанското право
Юридически консултации и представителство, свързани с трудовото право
Юридически консултации и представителство, свързани с гражданското право
Юридически услуги по патентно и авторско право и други права върху интелектуалната
собственост
Нотариални услуги
Арбитражни и помирителни услуги
Услуги по провеждане на търгове
Други юридически услуги
Приходи от продажби от странична дейност

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

69.10.11
69.10.12
69.10.13
69.10.14

9700
9710
9711
9712
9713
9714

69.10.15

9715

69.10.16
69.10.17
69.10.18
69.10.19

9716
9717
9718
9719
9750

Сума - хил. лв.
1
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Раздел ІІІ. Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации – код 69.20 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9800

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9810

Услуги по финансов одит

69.20.10

9811

Услуги по проверка на счетоводната отчетност

69.20.21

9812

Услуги по състояние на финансовата отчетност

69.20.22

9813

Услуги по водене на счетоводство

69.20.23

9814

Услуги по водене на ведомости

69.20.24

9815

Други счетоводни услуги

69.20.29

9816

Консултации и услуги по корпоративно данъчно облагане

69.20.31

9817

Услуги по данъчно планиране на физически лица

69.20.32

9818

Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация

69.20.40

9819

Приходи от продажби от странична дейност

Сума - хил. лв.
1

9850

Раздел ІV. Консултански дейности в областта на управлението – код 70.2 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

1

9900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Консултантски услуги по връзки с обществеността

Сума - хил. лв.

9910
70.21.10

9911

Консултантски услуги по стратегическо управление

70.22.11

9912

Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративни данъци)

70.22.12

9913

Консултантски услуги по управление на пазарите

70.22.13

9914

Консултантски услуги по управление на човешките ресурси

70.22.14

9915

Консултантски услуги по управление на производството

70.22.15

9916

Консултантски услуги по управление на веригата от доставки и други консултантски
услуги по управление

70.22.16

9917

Услуги по управление на стопанската дейност

70.22.17

9918

Други услуги по управление на проекти, без строителство

70.22.20

9919

Други консултантски услуги по стопанско управление

70.22.30

9920

Запазени марки и франчайзи

70.22.40

9921

Приходи от продажби от странична дейност

9950

Раздел V. Архитектурни дейности – код 71.11 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

8800

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

8810

Архитектурни планове и чертежи

71.11.10

8811

Архитектурни услуги за проектиране на жилищни и нежилищни сгради

71.11.21
71.11.22

8812

Архитектурни услуги, свързани с реставрация

71.11.23

8813

Услуги, свързани със съвети в областта на архитектурата

71.11.24

8814

Услуги по градоустройствено и териториално устройствено планиране

71.11.3

8815

Услуги по паркова архитектура и консултантски услуги по паркова архитектура

71.11.4

8816

Приходи от продажби от странична дейност

8850

Сума - хил. лв.
1
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Раздел VI . Инженерни дейности и технически консултации – код 71.12 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

8900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

8910

Консултантски инженерни услуги

71.12.11

8911

Инженерни услуги по проектиране на сгради

71.12.12

8912

Инженерни услуги, свързани с енергийни проекти

71.12.13

8913

Инженерни услуги, свързани с транспортни проекти

71.12.14

8914

Инженерни услуги, свързани с проекти за управление на отпадъци (опасни и неопасни)

71.12.15

8915

Инженерни услуги, свързани с проекти за доставяне на води и канализационни проекти

71.12.16

8916

Инженерни услуги, свързани с индустриални и промишлени проекти

71.12.17

8917

Инженерни услуги, свързани с проекти в областта на далекосъобщенията, радиото
и телевизията

71.12.18

8918

Инженерни услуги за други проекти

71.12.19

8919

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

71.12.20

8920

Геоложки и геофизични услуги, проучване на земните недра, топографо-геодезични
измервания и заснемания, картографски услуги

71.12.3

Приходи от продажби от странична дейност

Сума - хил. лв.
1

8921
8950

Раздел VII. Технически изпитвания и анализи – код 71.2 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9300

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9310

Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата

71.20.11

9311

Изпитвания и анализ на физичните свойства

71.20.12

9312

Изпитвания и анализ на комплексни системи, механични и електрически

71.20.13

9313

Услуги по технически контрол на автомобили

71.20.14

9314

Други услуги по технически изпитвания и анализи

71.20.19

9315

Приходи от продажби от странична дейност

Сума - хил. лв.
1

9350

Раздел VIII. Рекламна дейност – код 73.1 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9400

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Комплексни услуги, свързани с рекламата

9410
73.11.11

9411

Услуги по директен маркетинг и разпращане на рекламни материали по пощата

73.11.12

9412

Услуги по планиране и създаване на реклама

73.11.13

9413

Други рекламни услуги

73.11.19

9414

73.12.11

9415

73.12.12

9416

Услуги по продажба на рекламно място в печатни издания срещу заплащане (по договор
или еднократно)
Услуги по продажба на радио- и телевизионно рекламно място или време срещу заплащане
(по договор или еднократно)
Услуги по продажба на рекламно място или време в интернет срещу заплащане (по договор
или еднократно)

73.12.13

9417

Продажба на реклама, свързана със събития

73.12.14

9418

Продажба на друг вид рекламно място или време за рекламиране срещу заплащане по договор

73.12.19

Приходи от продажби от странична дейност

9419
9450

Сума - хил. лв.
1
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Раздел IX. Проучване на пазари и изследване на общественото мнение – код 73.2 по КИД - 2008
Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9500

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9510

Услуги по проучване на пазари; изследвания на качествени характеристики

73.20.11

9511

Услуги по проучване на пазари; еднократни изследвания на количествени характеристики

73.20.12

9512

Услуги по проучване на пазари; продължаващи и регулярни изследвания на количествени
характеристики
Услуги по проучване на пазари, различни от изследванията; Други услуги по проучване на
пазари

73.20.13
73.20.14
73.20.19

9513

Услуги по изследване на общественото мнение

73.20.20

Приходи от продажби от странична дейност

Сума - хил. лв.
1

9514
9515
9550

Раздел X. Дейности по наемане и предоставяне на работна сила – код 78 по КИД - 2008
Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

Сума - хил. лв.
1

9600

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9610

Посреднически услуги по набиране на ръководен и висококвалифициран персонал

78.10.11

9611

Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на всякакъв персонал

78.10.12

9612

Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните
технологии и далекосъобщенията

78.20.11

9613

Услуги по временно наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в офиси

78.20.12

9614

78.20.13

9615

78.20.14

9616

Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията и
търговските сделки
Услуги по временно наемане и предоставяне на работници в областта на промишлеността,
строителството, транспорта или складирането
Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал за хотелиерство и
ресторантьорство

78.20.15

9617

Услуги по временно наемане и предоставяне на медицински персонал

78.20.16

9618

Услуги по временно наемане и предоставяне на друг персонал

78.20.19

9619

Други услуги по предоставяне на работна сила (включва: услуги по наемане и
предоставяне на персонал в областта на компютърните технологии; спомагателен
персонал за работа в офиси; персонал в областта на търговията; работници в областта на
промишлеността, строителството, транспорта или складирането; персонал за хотелиерство
и ресторантьорство; медицински персонал; персонал, н. д.)

78.30.1

Приходи от продажби от странична дейност

9620
9650

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия с брой на заетите лица (БРЗ) над 19, които през 2014 г. са осъществявали като основна една
от следните икономически дейности по КИД – 2008: Дейности в областта на издаването на програмни продукти (58.2); Дейности в областта
на информационните технологии (62); Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web-портали (63.1); Юридически дейности(69.1);
Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации (69.2); Консултантски дейности в областта на управлението (70.2); Архитектурни
дейности (71.11); Инженерни услуги и технически консултации (71.12); Технически изпитвания и анализи (71.20); Рекламна дейност (73.1);
Проучване на пазари и изследване на общественото мнение (73.20); Дейност по наемане и предоставяне на работна сила (78).
БРЗ = код (1000 кол.1 + 1200 кол.1 -1300 кол.1 + 1400 кол.1 +1510 кол.1 +1600 кол.1)
от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 година“
Наименованието и кодът на отделните видове продукти / услуги e в съответствие с Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД
2008), която можете да намерите на страницата на Националния статистически институт - http://www.issc.nsi.bg/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp
На първия ред във всеки раздел от справката се посочват приходите от продажби на предприятието през 2014 г., които се равняват на
сумата от код 15500 и код 15420, кол.1 в Отчета за приходите и разходите за 2014 година. На следващия ред в съответния раздел се посочва
сумата на приходите от продажби от основната за предприятието дейност, които по-надолу е необходимо да се разпределят по видове
услуги. Ако не разполагате с точни счетоводни данни за разпределението на приходите от продажби по отделните позиции, моля, посочете
Вашите оценки.
С цел правилно и точно разпределение на приходите от продажби в Раздел I. за всяка продуктова група подробно са описани съответните
бизнес услуги, включени в нея. Предприятията имат възможността да разпределят своите приходи във всяка една от посочените
продуктови групи, като следват общите логически зависимости в отчета. Само в този раздел е включена допълнителна продуктова група,
в която, предприятията с основна дейност в областта на компютърните технологии, трябва да посочат частта от приходите, които са от
препродажба на едро и дребно на софтуер и/или хардуер, които НЕ са били разработени или произведени в предприятието.
На последния ред във всеки раздел „Приходи от продажби от странична дейност” се посочват приходите от осъществени обособени
дейности, извън основната за предприятието, като не трябва да се допуска необосновано натрупване на неразпределени суми, което би
довело до изкривяване на резултатите от изследването.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
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СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
ВАЖНО: Моля, преди попълване на отчета прочетете приложените указания и номенклатури!
Раздел І. Продажби на едро и дребно по групи стоки през 2014 г. (вкл. ДДС и АКЦИЗИ)
Код на Продажби
Групи стоки
реда
на едро
а
б
1
ОБЩО
9000
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост
0111
Месо, месни продукти и месни консерви
0112
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели
0113
Мляко, млечни продукти и яйца
0114
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход
0115
Плодове
0116
Зеленчуци, вкл. зеленчукови консерви
0117
Захар, захарни изделия и шоколад
0118
Други хранителни стоки
0119
Кафе, чай и какао
0121
Безалкохолни напитки
0122
Спиртни напитки
0211
Вина
0212
Бира
0213
Тютюневи изделия
0229
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия
0318
Облекла и кожухарски изделия
0319
Обувки
0329
Материали за текущ ремонт на жилище
0431
Горива за отопление
0459
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела
0518
Килими и други подови настилки
0519
Домакински текстил
0529
Домакински уреди
0539
Стоки за домакинството
0549
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината
0559
Домакински стоки за краткотрайна употреба
0561
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки
0619
Автомобили
0711
Мотоциклети и велосипеди
0712
Резервни части, материали и принадлежности за МПС
0721
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС
0722
Съобщителна техника
0812
Радио- и телевизионни стоки
0911
Оптика и фотопринадлежности
0912
Компютърна и канцеларска техника
0913
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информация 0914
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти
0920
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци
0930
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали
0950
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки
1210
Лични принадлежности, некласифицирани другаде
1230
Строителни материали
9001
Селскостопански суровини и живи животни
9002
Метали и метални руди, необработен дървен материал, химически промишлени продукти, вторични
суровини и скрап
9003
Машини, съоръжения и части за тях
9004

(Хил. левове)
Продажби
на дребно
2

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 5

Раздел ІІ. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2014 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО

Код на
реда

Брой

б

1

Площ на търговската
зала - м2
2

7500

х

Будки и сергии в стационарната търговска мрежа

7510

х

Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)

7520

х

Складове - магазини

7530

х

Бензиностанции

7540

х

Газостанции

7550

х

Магазини и павилиони - общо

7560

Плодове и зеленчуци

7561

Месо и месни продукти

7562

Риба и рибни продукти

7563

Хляб и хлебни изделия

7564

Захарни и сладкарски изделия

7565

Алкохолни и безалкохолни напитки

7566

Специализирани магазини с други хранителни стоки

7567

Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки

7568

Аптеки и санитарни магазини

7569

Оптика

7570

Парфюмерия, козметика и тоалетни принадлежности

7571

Текстилни изделия

7572

Облекло

7573

Обувки и кожени изделия

7574

Мебели, осветителни тела и стоки за домакинството

7575

Радио- и телевизионни стоки, електродомакински уреди

7576

Аудио- и видеокасети, CD и DVD със звуко- и видеозаписи

7577

Железария, лакове, бои

7578

Строителни и отоплителни материали

7579

Книги, вестници и списания

7580

Моторни превозни средства и резервни части

7581

Специализирани магазини с други нехранителни стоки

7582

Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

7583

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
РАЗДЕЛ І. се попълва от всички предприятия, които през 2014 г. са извършвали продажби на едро или дребно. В кол. 1 се посочват
продажбите на едро, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали по цени на реализация (вкл. ДДС и
акцизи) на други търговци за следваща препродажба или на предприятия за производствено потребление, без стойността на износа. В
кол. 2 се посочват продажбите на дребно, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали и реализираната
собствена продукция на населението и други институции и ведомства за собствено потребление по цени на реализация (вкл. ДДС и
акцизи).
В обема на продажбите не се включва стойността на продадените sim-карти, фонокарти, ваучери, билети и др. подобни, които представляват
предплатени услуги.
Необходимо е да се посочат данни за всяка позиция от номенклатурата, по която има продажби, без да се допуска необосновано
натрупване на неразпределени суми по дадени стокови групи.
РАЗДЕЛ ІІ. се попълва от всички предприятия, които към края на 2014 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях
търговски обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони,
будки и сергии, подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове - магазини, бензиностанции и газостанции.
Павилионите са обекти от лека конструкция (метална, панелна и др.), които, както и магазините, притежават търговска зала. Ако част
от площта на големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби, тази част се счита за
самостоятелен магазин. Стоковата специализация на един магазин (павилион) се определя съобразно преобладаващия дял (над 1/3) на
продажбите от определената стокова група, в стойността на всички продажби за отчетния период. Ако никоя от продаваните стокови
групи не формира такъв дял, обектът се определя като неспециализиран магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети)
или с разнообразни нехранителни стоки (вкл. универсални магазини).
Търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала. Това е определящият признак за класифицирането
им като такива, без значение какъв вид стока се продава в тях.

НОМЕНКЛАТУРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТОКОВИТЕ ГРУПИ ПО ШИФРИ ОТ РАЗДЕЛ I
Р. 0111 - различни видове хляб, тестени и сладкарски изделия; макаронени изделия; ориз; зърнени продукти под формата на брашно,
грис или гранули; други зърнени изделия (корнфлекс, нишесте, скорбяла и други).
Р. 0112 - прясно, охладено или замразено месо (вкл. кайма); пресни, охладени или замразени субпродукти и карантия; сушени, осолени
или опушени меса, субпродукти и карантия; месни консерви.
Р. 0113 - пресни, замразени, сушени, опушени, осолени, консервирани риби, морски деликатеси и мекотели (вкл. сухоземни раци, охлюви, жаби).
Р. 0114 - прясно, пастьоризирано или стерилизирано мляко, кондензирано или на прах; кисело мляко, сметана, десерти и напитки на млечна
основа; сирене, кашкавал и извара; яйца и други продукти, съдържащи само яйца.
Р. 0115 - млечни масла; маргарин, други растителни мазнини; течни мазнини (олио); мас.
Р. 0116 - пресни, замразени или изсушени плодове; дини и пъпеши; плодови ядки, орехи, лешници, фъстъци и други.
Р. 0117 - пресни, замразени или изсушени зеленчуци, картофи; консервирани или обработени зеленчуци и продукти на зеленчукова
основа; маслини, гъби.
Р. 0118 - всички видове захар; сладка и конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и каши, мед; шоколад и шоколадови
изделия, бонбони, дъвка и други захарни изделия; сладолед; храни и десерти, съдържащи какао.
Р. 0119 - оцет, сол, подправки (сушени и пресни); сосове и емулсии като горчица, майонеза, кетчуп и други; готови прахообразни продукти - мая,
супи, бульони, кремове; хомогенизирани бебешки, детски и диетични храни.
Р. 0121 - кафе и чай (всички видове, екстракти, есенции и заместители); подсладено или неподсладено какао, шоколад на прах.
Р. 0122 - минерални и газирани води; безалкохолни напитки; плодови и зеленчукови сокове и нектари; плодови сиропи и концентрати; боза.
Р. 0211 - спиртни напитки, включително подсладените.
Р. 0212 - вина от грозде, плодови, саке; винени аперитиви.
Р. 0213 - всички видове бира.
Р. 0229 - цигари; тютюн и хартии за цигари; пури, тютюн за лула и други тютюневи изделия.
Р. 0318 - тъкани за изработване на облекла от естествени, изкуствени или комбинирани влакна; вратовръзки, шалове, ръкавици, шапки,
колани; конци, прежди, катарами, копчета, ципове, панделки, ширити и други.
Р. 0319 - дамско, мъжко, детско и бебешко облекло от всички видове материали, включително от кожа.
Р. 0329 - всички видове обувки, включително спортни, подходящи за всекидневието.
Р. 0431 - бои, лакове, тапети и лепило за тях, стъкла за прозорци; малки водопроводни части; дюшеме, паркет, фаянсови и керамични
плочки; гипс и цимент в малки количества.
Р. 0459 - газ пропан-бутан в бутилки, течни горива, въглища, дърва за горене.
Р. 0518 - мебели; матраци и дюшеци; огледала, картини и други предмети на изкуството; предмети за украса; полилеи, лампиони, нощни
и настолни лампи.
Р. 0519 - килими, мокети, балатум и други.
Р. 0529 - дамаски, пердета, завеси - на платове или готови; изделия за леглото - покривки, одеала, юргани, възглавници, спално бельо; за
маса или за баня - покривки, кърпи, салфетки и други.
Р. 0539 - хладилници, фризери, перални, съдомиялни, готварски и отоплителни печки, микровълнови фурни, климатици, отоплителни
уреди, бойлери, прахосмукачки и други уреди за почистване; шевни и плетачни машини; електрически кафемелачки, кафеварки,
миксери, котлони, ютии и др.; резервни части.
Р. 0549 - стъклария, домакински съдове от всякакъв материал, прибори за хранене; кутии за хляб, кофи, дъски за гладене; механични
домакински уреди - кафемелачки, месомелачки и други.
Р. 0559 - бормашини, триони, циркуляри, градински трактори и др., резервни части за тях; отвертки, клещи; лопати, гребла, сърпове;
подвижни стълби; материали за вътрешни електрически инсталации - контакти, ключове, крушки, фасонки, щепсели, щекери,
кабели, батерии и други.
Р. 0561 - прахове и сапуни за пране и други препарати за почистване; предмети за почистване - метли, лопати, четки; други - кибрит,
свещи, щипки, игли, карфици, пирони, винтове, лепила, боя за обувки.
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Р. 0619 - лекарства и други фармацевтични продукти; термометри, марли, игли и спринцовки; терапевтични уреди - лещи, слухови
апарати, патерици, инвалидни колички и други.
Р. 0711 - леки, микробуси, самоходни каравани и други. За търговията на едро - включително товарни и лекотоварни автомобили.
Р. 0712 - мотоциклети, мотопеди, моторолери, велосипеди (без детските).
Р. 0721 - гуми, свещи, филтри и други резервни части; кит, бои, почистващи препарати, покривала.
Р. 0722 - бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан, смазочни масла, спирачни течности.
Р. 0812 - телефони, включително преносими (без фонокарти, sim-карти, ваучери), телефакси, телефонни секретари и други.
Р. 0911 - телевизори, радиоприемници (включително за автомобили), грамофони, касетофони, компактдиск - плейъри, стереоуредби,
тунери, усилватели, антени, микрофони и др., резервни части.
Р. 0912 - фотоапарати и фотопринадлежности, кино и видеокамери, прожекционни апарати, оборудване за фотолаборатории; бинокли и
други.
Р. 0913 - персонални компютри, монитори, принтери, софтуер, пишещи машини, калкулатори и др., резервни части.
Р. 0914 - записани и незаписани CD, DVD, аудио- и видеокасети, дискети и магнитни ленти (без видеоигри); грамофонни плочи; фотографски
ленти и други стоки.
Р. 0920 - фургони, каравани и ремаркета за автомобили, лодки, сърф, водолазни екипировки; музикални инструменти, билярдни маси,
игрални автомати и други.
Р. 0930 - игри с карти, видеоигри, шах, играчки; принадлежности и предмети за колекциониране; гимнастически уреди, огнестрелни
оръжия, риболовни принадлежности, къмпинг оборудване; цветя, градинарство и цветарство; домашни любимци, ветеринарни
и други стоки за тях.
Р. 0950 - книги, вкл. учебници, речници, вестници, списания и други периодични издания, бележници, пликове, ученически пособия,
ножици, писалки, моливи, перфоратори, материали за рисуване и други.
Р. 1210 - самобръсначки, сешоари, маши; тоалетен сапун, козметични продукти; тоалетна хартия, хартиени носни кърпички, памперси и
други.
Р. 1230 - бижута и часовници; куфари, чанти; бебешки колички; слънчеви очила, бастуни, чадъри и други.
Р. 9001 - керемиди, тухли, дървен материал, дограма, тръби, цимент, гипс, пясък, вар и други.
Р. 9002 - зърно, фуражи, семена, живи животни, селскостопански суровини от растителен и животински произход.
Р. 9003 - суров нефт, природен газ, руди, метали, дървен материал, химични продукти, вкл. торове, хартии и картон; вторични суровини
и други.
Р. 9004 - производствени машини; плавателни съдове; самолети, хеликоптери; локомотиви, вагони; трактори, булдозери, комбайни;
подемно-транспортни машини и асансьори и други.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, БЕЗ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 2014 ГОДИНА*

Наименование на продуктовата група

a

Код на
Код на
реда продукта **

б

в

Растениевъдство, животновъдство и лов,
спомагателни дейности

50

01

Горско стопанство

51

02

Рибно стопанство

52

03

Добив на метални руди

53

07

Добив на неметални материали и
суровини

54

08

Спомагателни дейности в добива

55

09

56

10.6

57

10.9

58

13.1

59

13.2

60

13.3

61

16

62

17

63

20.1

64

20.2

65

20.3

66

20.5

67

20.6

68

22

Прoдукти за междинно потребление***

Производство на мелничарски продукти,
нишесте и нишестени продукти
Производство на готови храни за
животни
Подготовка и предене на текстилни
влакна
Производство на тъкани
Облагородяване на прежди, платове и
облекло
Производство на дървен материал и
изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от
слама и материали за плетене
Производство на хартия, картон и
изделия от хартия и картон
Производство на основни химични
вещества
Производство на пестициди и други
агрохимикали
Производство на бои, лакове и подобни
продукти, печатарско мастило и китове
Производство на други химични продукти
Производство на изкуствени и синтетични
влакна
Производство на изделия от каучук и
пластмаси
Производство на изделия от други
неметални минерални суровини

69

23

Производство на основни метали

70

24

Коване, пресоване, щамповане и
валцуване на метал; прахова металургия

71

25.5

Друго металообработване

72

25.6

Производство на кухненски прибори,
инструменти и железария

73

25.7

Производство на други метални изделия

74

25.9

75

26.1

76

26.8

Производство на електронни елементи и
печатни платки
Производство на магнитни и оптични
носители, незаписани

(Хил. левове)
Стойност на
Стойност на
Стойност на
наличните постъпилите суровини Стойност на
наличните
и материали през
суровини и
разходите суровини и
годината
материали
всичко през материали към
към
годината
31.12.2014 г.
в т.ч. от
Общо
(1+2-4)
01.01.2014 г.
внос
1

2

3

4

5

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Код на
Код на
реда продукта **

Наименование на продуктовата група

a

б

в

Производство на електрически
двигатели, генератори и
трансформатори, и на апарати за
управление и разпределение на
електрическа енергия
Производство на акумулаторни батерии
и акумулатори
Производство на изолирани проводници
и електроинсталационни изделия

77

27.1

78

27.2

79

27.3

Производство на лампи и осветители

80

27.4

Производство на други електрически
съоръжения

81

27.9

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 9

(Хил. левове)
Стойност на
Стойност на
Стойност на
наличните постъпилите суровини Стойност на
наличните
и материали през
суровини и
разходите суровини и
годината
материали
всичко през материали към
31.12.2014 г.
към
годината
в т.ч. от
Общо
(1+2-4)
01.01.2014 г.
внос
1

2

3

4

5

* Разходи за суровини и материали - код на редове 21130 и 21140 от Раздел ІІ. на ОПР.
** Съгласно Класификация на продуктите по икономически дейности КПИД-2008.
*** Не се посочват продукти, купени с цел препродажба.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
С този формуляр се отчитат суровини и материали в предприятията потребители, в стойностно изражение (без ДДС), изразходвани за
производствено–експлоатационни и други дейности.
Отчитането на суровините и материалите, потребени в предприятието, се извършва по Класификация на продуктите по икономически
дейности(КПИД-2008), която на ниво клас (4 знак) съвпада с КИД-2008 (класификация на икономическите дейности).
Във формуляра не трябва да се отчитат за постъпили тези материали, за които доставчикът писмено е съобщил, че ги изпраща на
отговорно пазене. Те ще се отчитат за постъпили от момента на получаване на фактурата от доставчика. В случаите на доставени, но
неплатени материали, на забавяне или липса на първичен документ се съставя протокол, декларация или друг документ по преценка на
предприятието. В тези случаи материалите се оценяват по продажна цена. След получаване на фактурата съставената статия се сторнира
и се съставя нова.
Чуждите материали, включително поръчките с материали на клиентите, не трябва да се включват в отчета.
В колоната „Стойност на наличните суровини и материали към 01.01.2014 г.“ се посочват данни за наличните суровини и материали в
началото на годината. Като наличност се посочва и стойността на материалите, намиращи се в цеховете, строителните площадки и др.
места, изписани в производството, но фактически неизразходвани. За всеки материал стойността на наличните суровини и материали на
1 януари трябва да бъдат еднакви със стойността на наличните суровини и материали на 31 декември на предходната година.
В колоната „Стойност на постъпилите суровини и материали през годината“ се посочват данни за суровините и материалите, които
фактически са постъпили през годината с цел потребление.
В колоната ”в т.ч. от внос”, се посочва стойността на всички вносни суровини и материали, които са постъпили в предприятието.
В колоната „Разход - всичко през годината“ се посочва стойността на целият фактически разход на суровини и материали за основните
и спомагателни производства, за ремонти, за експлоатационни и други дейности, включително и материали продадени на други
предприятия.
В колона „Стойност на наличните суровини и материали към 31.12.2014 г.” се посочват данни за наличните суровини и материали в края
на годината.
Разглеждане на Класификацията на продуктите по икономически дейности от интернет страницата на НСИ-www.nsi.bg, Статистически
класификации, КПИД-2008.

a
Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници,
клони, снопчета или подобни форми
Коксуващи се въглища
Антрацитни въглища, пречистени
Черни въглища, пречистени
Кафяви въглища, пречистени
Лигнитни въглища, пречистени
Лигнитни въглища, изсушени
Нефт
Природен газ (метан) във втечнено или газообразно
състояние (1 тон = 1,4658 хил. м3)
в т. ч.: за транспорт
за неенергийни цели
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
Катран от въглища или торф (смес от ароматни и мастни
съставки, получени от дестилацията на въглища или торф)
Брикети от антрацитни и черни въглища
Брикети от лигнитни въглища
Авиационен бензин (1 литър = 0.00075 тон)
Автомобилен бензин, безоловен (1 литър = 0.00075 тон)
Минерален терпентин и специални бензини
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип
(авиационен керосин)
Транспортно дизелово гориво (1 литър = 0.00085 тон)
в т. ч. за стационарни двигатели, строителни и
селскостопански машини
Газьол за отопление и други газьоли (вкл. и за химическа
преработка) (1 литър = 0.00085 тон)
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра,
непревишаващо 1%

Наименование на горивото/енергията

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

в
02.20.14.00
05.10.10.10
05.10.10.20
05.10.10.30
05.20.10.10
05.20.10.20
19.20.12.20
06.10.10.10
06.20.10.00
06.20.10.00
06.20.10.00
19.10.10
19.10.20.00
19.20.11.00
19.20.12.10
19.20.21.10
19.20.21.20
19.20.23.30
19.20.25.00
19.20.26.2
19.20.26.2
19.20.26.35
19.20.28.20

б
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Код на
Код на
горивото/
реда
енергията

т

х

х

х
х

х

х
х

3

х

х
х

х

х
х
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т

т

т
т

т
т
т
т
т
т

х
х

2

Общо
(количество)

Наличност
на
31.12.2014 г.
(количество)

ДЪРЖАВЕН

хил. м3
хил. м3
хил. м3
т

1

Общо
(количество)

РАЗХОД
в т.ч. за производствени и други
дейности на предприятието
Стойност хил. лв
Количество
(без ДДС)
4
5

Данните се попълват в цели положителни числа
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пр. м3
т
т
т
т
т
т
т

г

Мярка

Наличност
на
01.01.2014 г.
(количество)

ПОСТЪПЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

С Т Р.
БРОЙ 3

в
19.20.28.30
19.20.31.10
19.20.31.10
19.20.32.20
19.20.41
19.20.41.10
19.20.42.10
19.20.42.20
19.20.42.30
19.20.42.90
20.59.59.93
35.11.10
35.11.10
35.21.10.10
35.21.10.20
35.30.11
35.30.11.90
38.11.39.10
38.11.39.20
38.11.39.30

б
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

т

МВтч
ГДж
т

т
т
т
т
т
т
МВтч
МВтч
хил. м3
хил. м3
МВтч

т

т

т
т

т

г

Мярка

х

х
х
х

х
х
х
х
х

х

х

1

Наличност
на
01.01.2014 г.
(количество)

х

х

2

Общо
(количество)

ПОСТЪПЛЕНИЯ

х

х

х

3

Общо
(количество)

х

1

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

х
х
х

х
х
х
х
х

х

х

6

Наличност
на
31.12.2014 г.
(количество)

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

х

х

х

в т.ч. за производствени и други
дейности на предприятието
Стойност хил. лв
Количество
(без ДДС)
4
5

РАЗХОД

ДЪРЖАВЕН

Предприятията отчитат само закупената топлоенергия, както и топлоенергия, получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия.
Обществените централи отчитат собствените нужди.

a
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра,
превишаващо 1%
Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ)
(1 литър = 0.00055 тон)
в т. ч. за транспорт
Газообразни въглеводороди, получени от
нефтопреработвателните заводи (нефтени рафинерии)
Вазелин, парафин, микрокристален нефтен восък и други
минерални восъци
в т. ч.: Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0.75%
масло
Нефтен кокс
Нефтен битум
Гудрон
Други остатъци от нефтени продукти
Други течни биогорива
Електроенергия (МВтч=кВтч/1000)
в т. ч. за транспорт
Коксов газ
Доменен газ
Топлоенергия 1 (МВтч=кВтч/1000)
в т.ч. получена при химически процеси, от термопомпи, от
слънчеви колектори, геотермална енергия
Промишлени отпадъци (невъзобновяеми)
Дървени отпадъци, вкл. брикети и пелети от дървесина
Други растителни отпадъци, вкл. брикети и пелети от
растителни отпадъци

Наименование на горивото/енергията

Код на
Код на
горивото/
реда
енергията

Данните се попълват в цели положителни числа

БРОЙ 3
С Т Р. 1 9 1

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
Този отчет се попълва от всички предприятия, потребители на горива/енергия.
Търговските предприятия не отчитат горивата/енергията, с които търгуват.
Предприятията, които произвеждат горива/енергия и същевременно потребяват част от тях, посочват само потребените количества като
постъпления, разход общо и в т. ч. за производствени и други дейности (количество и стойност). Наличностите в началото и края на
годината не се посочват (те се показват само в Отчет за ресурсите и реализацията).
Цялото количоство горива, заредени в резервоарите на транспортните средства, се отчитат във 2, 3 и 4 колони, преизчислени
в тонове (за автомобилния бензин, дизелово гориво, пропан-бутанови смеси, авиационен бензин и авиационен керосин)
и в хил.куб.м (за природния газ - метан), а съответната им стойност се записва в кол. 5. Наличните горива в резервоарите на
транспортните средства не се отчитат в колони 1 и 6.
Колона а: съдържа наименованието на продуктовите позиции, дефинирани според Номенклатурата на енергийните продукти
(ПРОДЕНЕРДЖИ - http://www.issc.nsi.bg/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp).
Колона в: Код – съдържа кода на продуктовата позиция по ПРОДЕНЕРДЖИ.
Колона г: Мярка – записана е натуралната мярка, в която трябва да бъде отчетено съответното гориво или енергия. Промишлените
отпадъци се отчитат в ГДж в зависимост от калоричността им (1 Гкал = 4,187 ГДж).
Колона 1 (6): Наличност на 1 януари (31 декември) – посочват се данни за количествата енергийни ресурси, собственост на предприятието,
независимо в чии складове се намират, включително собствените запаси за извънредни ситуации. Наличността на 01.01 трябва да е равна
на наличността на 31.12 от предходната година.
Колона 2: Постъпления - общо – посочват се фактически постъпилите през годината количества енергийни ресурси с цел потребление,
независимо дали са платени (вкл. и от собствено производство, с изключение на топлоенергията). Тук се включват и количествата
електрическа енергия за собствени нужди на електроцентралите. Същите количества се отчитат и в колони 3 и 4. Не се включват горивата/
енергията, закупени с цел продажба.Търговските предприятия не отчитат горивата/енергията, с които те търгуват.
На ред 39 “Топлоенергия” - всички фирми, с изключение на обществените централи (тяхната основна дейност е да произвеждат и продават
електроенергия и/или топлоенергия), посочват данни само за купената топлоенергия и топлоенергията обхваната от химически процеси
(за която няма разход на горива), както и от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия. На този ред обществените централи
отчитат топлоенергията за собствени нужди. Собствени нужди е топлинната енергия, изразходвана от спомагателното оборудване на
инсталациите и загубите при топлообмен между инсталациите и разпределителната мрежа. Собствените нужди са равни на разликата
между брутната и нетната топлоенергия. Нетната топлоенергия е разликата между подадения към и върнатия от разпределителната
мрежа топлинен поток. На този ред заводските централи не трябва да посочват данни.
На ред 40 “в т.ч.: получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия ” се посочват
данни само за топлоенергията, за получаването на която няма изгаряне на горива: обхванатата от химически процеси, както и от
термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия.
Колона 3: Разход общо: - посочват се количествата за целия фактически разход на енергийните ресурси, потребени в основната и
допълнителна дейност на предприятието, както и закупени енергийни ресурси за нуждите на предприятието, но непотребени, а
продадени на други предприятия. Търговските фирми не отчитат закупените горива/енергия с цел продажба.
Колона 4: За производствени и други дейности на предприятието - количество: - посочват се само количествата на енергийните ресурси,
потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието.
Колона 5: За производствени и други дейности на предприятието - хил. лв. (без ДДС): - посочва се стойността на енергийнитете ресурси,
потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието (показани в кол.4).
Данните в отчета се попълват в цели положителни числа. В колона 5 данните са в хил. лв, а в останалите колони данните са в
съответната мярка на горивото/енергията, записана в колона “г”.
За преминаване от един в друг вид мерна единица се използва следната зависимост:
1 ГДж = 34 кг у.г. = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е
Аритметичен контрол на данните:
За всеки ред:
Колона 1 + колона 2 = колона 3 + колона 6
Колона 3 ≥ колона 4
За всяка колона данните на ред 28 ≥ ред 29.
За колона 2:
- ред 39 ≥ ред 40
За колона 4:
- ред 9 ≥ ред 10 + ред 11
- ред 20 ≥ ред 21
- ред 25 ≥ ред 26
- ред 35 ≥ ред 36

б

а

а
Моля, посочете колко време Ви отне подготовката на данните и
попълването на справката
999

Код на реда
б

в

Мярка

Време (в минути)
1

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)
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Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Дата:

7

количество

стойност в
хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

в т.ч. на вътрешен пазар

Продажби

Данните се попълват в цели положителни числа
в т. ч. на ишлеме
общо
стойност в хил. лв.
стойност в
(без ДДС и акцизи)
хил. лв.
количество количество
количество
в т. ч. за
(без ДДС и
общо
чуждестранни
акцизи)
клиенти
1
2
3
4
5
6

общо

Производство

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Справка за натовареността

Наименование на енергийния продукт

Код по ПРОДЕНЕРДЖИ

Раздел I. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ ЗА 2014 ГОДИНА

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

БРОЙ 3
С Т Р. 1 9 3

С Т Р.

194

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

УКАЗАНИЯ
за попълване на Справка за производството и продажбите на енергийни продукти
Тази справка попълват предприятията, които произвеждат енергийни продукти, т.е. осъществяват икономическа дейност по КИД-2008:
05.10; 05.20; 06.10; 06.20; 08.92; 19.10; 19.20; 35.11; 35.21; 35.30.
Колона 1 - ”Производство общо” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялата действително произведена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за по нататъшна преработка (вътрешен
оборот), включително производството на ишлеме. Обществените централи включват в Производството на електрическа и топлинна
енергия и собствените нужди от тях. При производство на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което
действително произвежда продукцията (изпълнителя). Предприятия с икономическа дейност различна от 35.11 и 35.30 по КИД-2008
отчитат като производство на топлинна енергия от изкопаеми горива, биомаса или отпадъци само продадените количества.
Предприятията отчитат като производство цялата топлинна енергия, получена при химични процеси и от други източници - от
термопомпи и от слънчева енергия.
Колона 2 - “в т.ч. на ишлеме” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от
изпълнителя.
Колона 3 - “в т.ч. на ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв., без
ДДС и акцизи.
Колона 4 - “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки енергиен продукт се посочва стойността, получена за извършената
услуга в хил.лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5 - “Продажби общо” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялото количество продадена собствена продукция
през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и стойност
се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6 - “Продажби общо” в стойност - посочва се нетният размер на приходите от продажба на енергийни продукти от собствено
производство в хил. лв. (без ДДС и акцизи).
Колона 7 - “в т.ч. Продажби на вътрешен пазар” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялото количество продадена
собствена продукция на вътрешния пазар през съответната година, независимо в какъв период е била произведена. При производството
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава
(ишлемодателя).
Колона 8 - “в т.ч. Продажби на вътрешен пазар” в стойност - посочва се нетният размер на приходите от продажба на вътрешния пазар
на енергийни продукти от собствено производство в хил. лв. (без ДДС и акцизи).
Аритметичен контрол на данните за всеки ред:
колона 1 ≥ колона 2 и колона 3 ≥ колона 4
колона 5 ≥ колона 7 и колона 6 ≥ колона 8
Разглеждане на Номенклатурата на енергийните продукти ПРОДЕНЕРДЖИ 2014 от интернет страницата на НСИ http://www.issc.nsi.bg/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp

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 2014 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

БРОЙ 3
С Т Р. 1 9 5

а

321

а

421

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

Доктори и
доктори на
науките

6

в т.ч.
жени
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

11

общо

12

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

Професионални
бакалаври

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Медицински
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

Друг персонал, зает с НИРД

401

420

410

400

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

Друг персонал, зает с НИРД

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

б

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Технически
науки

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

Естествени
науки

196

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 3

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)

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 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9 7

С Т Р.

198

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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 2014 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем
от знания за нови приложения. Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от
широката гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент
на новост и на отстраняване на научната и/или техническата неопределеност. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също
се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
ДМА, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански
договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в
текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
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на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси,
методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти,
тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват
в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната област, в която
работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2014 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 посочват изследователите 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, Хърватия, Чехия и Швеция.
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Гр. (с.) .................................................................................
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СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 - 2014 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.
Иновацията трябва да има характеристики или предназначения, които са нови или значително подобрени.
Иновацията трябва да е нова за Вашето предприятие, въпреки че тя би могла да бъде първоначално разработена от други предприятия.
(Моля, отбележете Вашите отговори с “Х”)
РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Да

А.1. През 2014 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?

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 (2012 - 2014) Вашето предприятие осъществявало ли е:
(Възможен е повече от един отговор)

Да

Не

1. Сливане с или вливане в друго предприятие или част от друго предприятие
2. Продажба, закриване или сключване на договор с друго предприятие за извършване на част от задачите и функциите
на Вашето предприятие
А.3. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през последните
три години (2012 - 2014)?
(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, Хърватия, Кипър, Чехия,
Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша
югославска република 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 (2012 - 2014)?
(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.
Б.1. През последните три години (2012 - 2014) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:
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.)

Да

Не
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(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
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.
1

Б.3. През последните три години (2012 - 2014) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара иновационни продукти
(стоки и услуги), които са:

Да

Не

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
Б.4. Посочете какъв дял от общия оборот2 на Вашето предприятие за 2014 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2012 - 2014 г. - нови за Вашия пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2012 - 2014 г. - нови само за предприятието Ви

%

3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2012 - 2014 година
(вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%

4. Оборот за 2014 г. общо (1+2+3) = 100%

100 %

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните дружества – на стойността на брутните начислени премии.

2

Б.5. Има ли поне един от Вашите иновационни продукти (стоки и услуги), реализирани на пазара
през последните три години (2012 - 2014), който според Вас е бил:
(Моля, отбележете по един отговор на всеки ред)

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, Хърватия, Кипър,
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург,
бивша югославска република 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 2014 г. (посочен по-горе във въпрос Б.4.1)
се дължи на нови за света иновационни продукти през периода 2012 - 2014 година?
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 (2012 - 2014) 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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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
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.
1

В.3. През последните три години (2012 - 2014) 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 ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, сгради, софтуер и лицензи, инженерно-развойната дейност, технико-икономическите изследвания за приложимост, дизайна, обучението и 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 2012 – 2014 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, от която не са
произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:

Да

Не

1. Прекратена преди да е завършена
2. Незавършена в края на 2014 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 ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните три години
(2012 – 2014)?
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)

Да

Не

1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2012 – 2014 година
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, обекти на авторско право, 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
промяна на формата, външния вид или използваемостта 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 техникоикономически 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 2014 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)

(Хил.лв.)
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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)

РАЗДЕЛ Е. ПУБЛИЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ
Е.1. През последните три години (2012 - 2014) 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 НИРД 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 или на Рамкова
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
* 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 Ж. СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНО С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Ж.1. През последните три години (2012 – 2014) 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 З.1.)
Ж.2. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
Партньори

(Възможен е повече от един отговор)
България

Европа**

САЩ

Китай или Други
Индия
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, Хърватия, Кипър, Чехия,
Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша
югославска република Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария,
Турция, Испания, Швеция и Великобритания.
Ж.3. Кой от изброените партньори е бил най-полезен за иновационната дейност на Вашето предприятие?
(Посочете съответния номер от 1 до 8 от Въпрос Ж.2.)

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 (2012 – 2014) Вашето предприятие осъществявало ли е организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. използване за първи път на системи за
управление на веригите за доставки; реорганизация; системи за управление на знанията; свиване на производството;
системи за управление на качеството и др.)

Да

Не

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

Да

Не

Да

Не

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

С Т Р.

204

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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 (2012 – 2014) 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

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

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.)
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.)

РАЗДЕЛ К. ДОГОВОРИ С ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ИНОВАЦИИ
К.1. През последните три години (2012 – 2014) Вашето предприятие имало ли е договори за доставка на стоки и
услуги за:

Да

Не

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 доставка на стоки и
услуги за организации от публичния сектор?

Да

Не

Включват се иновационни дейности, свързани с продуктови, процесови, организационни и маркетингови иновации.
(Ако сте отговорили на Въпрос К.2. с “Не”, моля, преминете на Раздел Л.)
К.3. Във Вашите договори с организации от публичния сектор:

(Възможен е повече от един отговор)

1. Иновацията е конкретно изискване като част от договора
2. Иновацията не се изисква като част от договора

РАЗДЕЛ Л. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ
Л.1. През последните три години (2012 - 2014) Вашето предприятие използвало ли е някой от следните методи
за защита правата на интелектуална собственост:

Да

Не

Да

Не

1. Заявка за патент
2. Заявка за Европейски полезен модел
3. Регистрация на права върху промишлен дизайн
4. Регистрация на търговска марка
Л.2. През последните три години (2012 - 2014) Вашето предприятие осъществявало ли е:
1. Предоставяне на договорна лицензия за използване или продажба на патент, права върху промишлен дизайн,
авторско право или търговска марка на друго предприятие, университет или изследователски институт
2. Получаване* на договорна лицензия за използване или покупка на патент, права върху промишлен дизайн,
авторско право или търговска марка, собственост на друго предприятие, университет или изследователски институт
* Не се включва придобиването на лицензии за общ софтуер за настолни и преносими компютри, като операционни системи, текстообработка,
електронни таблици и др.

(Ако сте отговорили с „Да” на някой от въпросите Б.1, В.1, Г.1, З.1 и И.1, моля, преминете на Раздел Н. )
РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИНОВАТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел М. се попълва само от предприятията, които през последните три години (2012 - 2014) не са осъществили продуктови,
процесови, организационни и маркетингови иновации, т.е. са отговорили с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1, З.1 и И.1.
М.1. Кое от следните обстоятелства най-добре описва защо Вашето предприятие не е имало иновационна дейност
през последните три години (2012 - 2014)?
(Възможен е само един отговор)
1. Няма убедителна причина за осъществяването на иновация

 Моля, преминете на Въпрос М.2.

2. Обмисляна е иновация, но е имало твърде много пречки за осъществяването и

 Моля, преминете на Въпрос М.3.
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М.2. Каква е била степента на значимост на изброените причини за неосъществяването на иновационна дейност от Вашето предприятие
през последните три години (2012 - 2014)?
Причини

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Слабо търсене на иновации на Вашия пазар
2. Няма необходимост от иновационна дейност поради предишни иновации
3. Няма необходимост от иновационна дейност поради много слабата конкуренция на Вашия пазар
4. Липса на добри идеи за иновации
(Моля, преминете на Въпрос Н.4. от Раздел Н.)
М.3. Каква е била степента на значимост на изброените пречки за въвеждането на иновации за Вашето предприятие през последните
три години (2012 - 2014)?
Пречки

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
4. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии за иновации
5. Липса на партньори за сътрудничество
6. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
7. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
(Моля, преминете на Въпрос Н.4. от Раздел Н.)

РАЗДЕЛ Н. ИНОВАЦИИ С ЕКОЛОГИЧНИ ПОЛЗИ
Иновациите с екологични ползи са нов или значително усъвършенстван продукт, процес, организационен или маркетингов метод,
който допринася за опазването на околната среда. Екологичната полза може да бъде основната цел на иновацията или страничен ефект
от други цели. Екологичната полза от дадена иновация може да бъде идентифицирана, както в процеса на производство на стоки и услуги
от предприятието, така и на етапа на следпродажбеното използване на стоката и услугата от крайния потребител. Крайният потребител
може да бъде физическо лице, друго предприятие, правителството и други.
Н.1. През последните три години (2012 - 2014) Вашето предприятие осъществявало ли е продуктови, процесови,
организационни или маркетингови иновации, свързани с някоя от следните екологични ползи?

Да

Не

Екологични ползи в рамките на Вашето предприятие
1. Намаляване на количеството материали или вода, използвани за производството на единица продукция
2. Намаляване използването на енергия или на т.нар. „Въглеродна следа” (намаляване на общото отделяно количество
емисии парни газове)
3. Намаляване на шума и замърсяването на почвата, водата и въздуха
4. Подмяна на част от използваните материали с по-малко замърсяващи и по-малко опасни заместители
5. Подмяна на част от енергията от изкопаеми горива с енергия от възобновяеми енергийни източници
6. Рециклиране на отпадъците, водата или материалите за собствена употреба или продажба
Екологични ползи при потреблението или използването на стоката или услугата от крайния потребител
7. Намаляване използването на енергия или на т.нар. „Въглеродна следа”
8. Намаляване на шума и замърсяването на почвата, водата и въздуха
9. Улесняване рециклирането на продукта след излизането му от употреба
10. Удължаване на жизнения цикъл на продукта посредством производството на по-дълготрайни, по-здрави продукти
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпрос Н.1. с “Не”, моля, преминете на Въпрос Н.4.)
Н.2. От кои видове иновации, осъществени от Вашето предприятие, са произлезли тези екологични ползи?
1. Продуктови иновации
2. Процесови иновации
3. Организационни иновации
4. Маркетингови иновации

Да

Не
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Н.3. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, които са довели до решението Вашето предприятие да реализира
иновации с екологични ползи през последните три години (2012 - 2014)?
Степен на значимост

Фактори

висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Съществуваща нормативна база за опазване на околната среда
2. Съществуващи данъци, такси или плащания за опазване на околната среда
3. Нормативна база за опазване на околната среда или такси, свързани със замърсяването, които
очаквате да бъдат приети в бъдеще
4. Държавни помощи, субсидии или други финансови стимули за екологични иновации
5. Съществуващо или очаквано пазарно търсене на екологични иновации
6. Подобряване репутацията на Вашето предприятие
7. Доброволни действия или инициативи за опазване на околната среда, като добра практика във
Вашия икономически сектор
8. Високи разходи на енергия, вода или материали
9. Необходимост да се отговори на изискванията на договори за обществени поръчки
Да

Н.4. Вашето предприятие има ли процедури за редовно идентифициране и намаляване на вредното въздействие
върху околната среда? (напр. подготовка за екологичен одит, набелязване на цели, свързани с опазване на околната
среда, сертифициране по ISO 14001, сертифициране по ISO 50001 и др.)

Не

(Ако сте отговорили на Въпрос Н.4. с “Не”, моля, преминете на Раздел О.)
Н.5. Ако Вашето предприятие е имало процедури за редовно идентифициране и намаляване на вредното въздействие
върху околната среда, то кога са били внедрени?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Процедури, внедрени преди 2012 година
2. Процедури, внедрени или значително променени през периода 2012 - 2014 година

РАЗДЕЛ О. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА
О.1. За 2014 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са имали висше образование?
1.

0%

2.

от 1% до 4.9%

3.

от 5% до 9.9%

4.

от 10% до 24.9%

5.

от 25% до 49.9%

6.

от 50% до 74.9%

7.

75% и повече

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

в

1

количество

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата:

6

стойност
в хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

(телефон)

(подпис)

а
Моля, посочете колко време Ви отне
подготовката на данните и попълването на
справката

7

099

б

Код на реда

8

стойност в
хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

в т.ч. на вътр. пазар

количество

Продажби

Раздел ІII. Справка за натовареността

5

количество

общо

12

Време
(в минути)

9

Отбележете
продукта,
ако е нов или
значително
усъвършенстван

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

Раздел ІІ. Справка за стойността на промишлените услуги на ишлеме - общо
Стойност на промишлените услуги на ишлеме - общо ( включва стойността на
промишлените услуги на ишлеме от Раздел I (Σкол.3) и услугите на ишлеме за
ненаблюдаваната продукция) .
10
(Хил. левове)
в т.ч. за
чуждестранни
клиенти
11

Производство
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи)
количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
2
3
4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

а

Код по
Измерителна
ПРОДПРОМ Наименование на продукта
единица
2014

общо

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2014 ГОДИНА*

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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УКАЗАНИЯ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на промишлената продукция в натурално изражение от предприятията, произвеждащи промишлени изделия
и извършващи промишлени услуги, се осъществява по Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ). Предприятията
попълват справка за всеки вид промишлена дейност, която са извършвали съобразно нетния размер на приходите от продажби на
продукция и услуги от промишлена дейност за 2014 г., както следва:
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 120 и повече хил. лв.;
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 20 и повече хил. лв. и класифицирани по
КИД 2008: 11.03, 14.20, 18.14, 20.12, 23.41, 23.49 и 32.12;
непромишлени предприятия, посочили в ОПР Раздел VI. “Нетни приходи от продажби по икономически дейности” ∑ на кодове
(61170+61180) общо 120 и повече хил. лева.
II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:
Раздел I.
Колона 1. ”Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот;
спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството
в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. “в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. “в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил. лв., без
ДДС и акцизи.
Колона 4. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена
продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество
и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в
хил. лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава
(ишлемодателя).
Колона 8. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на вътрешния пазар
на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност
от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”За респондентите”; ”Годишна отчетност за 2014 година”; ”Нефинансови предприятия,
съставящи баланс”; ”Чрез формуляри на хартиен носител”; ”Повече”; ”Справка за производството и продажбите на промишлени
продукти за 2014 година”; изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”Статистически класификации”,
ПРОДПРОМ 2014.

(Продължава в брой 4)
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ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1784-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 19573/20 от 17.02.2010 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 1,
ет. 13, по АОС № 5927/16.11.2009 г., представляващ ателие № 1, със застроена площ 88,50 кв. м
ведно с изба с полезна площ 11,47 кв. м, заедно
с 0,019318 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 1,
ет. 13, по АОС № 5927/16.11.2009 г., представляващ
ателие № 1, със застроена площ със застроена
площ 88,50 кв. м, ведно с изба с полезна площ
11,47 кв. м заедно с 0,019318 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
при начална тръжна цена 72 000 лв.
II. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2700 лв.
9. Депозит в размер 7200 лв., платими по
сметка IВАN: BG 36 СЕСВ 9790 3362 150000, и
ВІС: СЕСВВGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG 049
СЕСВ 9790 8462 150000, и BIC: СЕСВВGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
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11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210, ет. 12 в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът ще се проведе на 16-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 7200 лв., платими по сметка IBAN:BG36
СЕСВ 9790 3362 150000, и BIC: СЕСBBGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN:BG49 СЕСB 9790 8462 150000, и
BIC: СЕСBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчноосигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
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15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване с възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
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Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1785-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 30844/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9,
ет. 13, по АОС № 251/9.09.1997 г., представляващ
ателие № 2, със застроена площ 58,91 кв. м ведно
с изба с полезна площ 6,75 кв. м, заедно с 0,1681 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж Общинският съвет – гр.
Варна, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев
18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 251/9.09.1997 г., представляващ ателие № 2, със застроена площ 58,91
кв. м ведно с изба с полезна площ 6,75 кв. м заедно с 0,1681 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, при начална
тръжна цена 54 900 лв.
II. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2250 лв.
9. Депозит в размер 5490 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 СЕСB 9790 3362 150000, и
BIC: СЕСBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община
Варна, срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:BG49
СЕСB 9790 8462 150000, и BIC: СЕСBBGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
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13. Търгът ще се проведе на 16-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 5490 лв., платими по сметка IBAN: BG36
СЕСВ 9790 3362 150000, и ВIС: СЕСВВGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв., с включен ДДС
по сметка IBAN: ВG49 СЕСВ 9790 8462 150000, и
ВIС: СЕСВВGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчноосигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
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16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване с възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VI. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
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Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1786-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 18735/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, ул. Охрид 25, по АОС
№ 218 от 28.07.1997 г., представляващ магазин с
идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в
партера на триетажна жилищна сграда, със застроена площ 21,60 кв. м, заедно с 23 % идеални
части от общите части на сградата и от дворното
място, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244 кв. м,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
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ДЪРЖАВЕН

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид 25, по
АОС № 218/28.07.1997 г., представляващ магазин,
с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в
партера на триетажна жилищна сграда, със застроена площ 21,60 кв. м заедно с 23 % идеални
части от общите части на сградата и от дворното
място, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244 кв. м,
при начална тръжна цена 26 100 лв.
II. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 1350 лв.
9. Депозит в размер 2610 лв., платими по
сметка IBAN:BG36 СЕСB 9790 3362 150000 и
BIС: СЕСBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община
Варна, срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
СЕСB 9790 8462 150000 и BIC: СЕСBBGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът ще се проведе на 16-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.
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14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал), или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 2610 лв., платими по сметка IBAN:BG36
СЕСB 9790 3362 150000 и BIC: СЕСBBGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN:BG49 СЕСB 9790 8462 150000 и
ВIС: СЕСВВGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчноосигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
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16.1. публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване с възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
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Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1787-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 18745/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4, по АОС
№ 7296 от 21.01.2013 г., представляващ магазин,
с идентификатор 10135.1503.645.1.33 и застроена
площ 24,74 кв. м заедно с 3,56 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж Общинският съвет – гр. Варна, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4,
по АОС № 7296 от 21.01.2013 г., представляващ
магазин, с идентификатор 10135.1503.645.1.33 и за-
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строена площ 24,74 кв. м заедно с 3,56 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж при начална тръжна цена 31 500 лв.
II. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 1350 лв.
9. Депозит в размер 3150 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и
ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община
Варна, срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG049
СЕСВ 9790 8462 150000 и В1С: CECBBGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация в стая 1210, ет. 12 в сградата на
Община Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът ще се проведе на 16-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
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14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 3150 лв., платими по сметка IBAN: BG36
СЕСВ 9790 3362 150000 и ВIС: CECBBGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 150000 и
ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчноосигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация –  
оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване с възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
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IV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VI. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.

31

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1788-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 30814/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 1, вх. А, ет. 6, по АОС № 6113 от 20.07.2010 г.,
представляващ ателие № 1, с идентификатор
10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв. м
заедно с 1,2826 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 1, вх. А, ет. 6, по АОС № 6113 от 20.07.2010 г.,
представляващ ателие № 1, с идентификатор
10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв. м
заедно с 1,2826 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж при начална
тръжна цена 81 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
II. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
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3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2700 лв.
9. Депозит в размер 8100 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и
ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община
Варна, срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49
СЕСB 9790 8462 150000 и BIС: CECBBGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът ще се проведе на 17-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 8100 лв., платими по сметка IBAN: ВG36
СЕСВ 9790 3362 150000 и ВIС: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: ВG49 СЕСВ 9790 8462 150000 и
ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
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14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчноосигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване с възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
IV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
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правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VI. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
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Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1789-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 30824/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 2, вх. Б, ет. 6, по АОС № 6131 от 20.07.2010 г.,
представляващ ателие № 1, с идентификатор
10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60 кв. м
заедно с 1,8782 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6, по АОС № 6131
от 20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с
идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена площ
135,60 кв. м заедно с 1,8782 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
при начална тръжна цена 115 200 лв. Сделката
се облага с ДДС.
II. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Дек ларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3150 лв.
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9. Депозит в размер 11 520 лв., платими по
сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ет. 12 в сградата на Община
Варна, срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, при
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът ще се проведе на 17-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал), или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 11 520 лв., платими по сметка IBAN:BG36
CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN:BG49 CECB 9790 8462 150000 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчноосигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
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14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване с възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
IV. Задължава спечелилия търга участник
да представи декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда
и органите за контрол на декларираните данни
в 20-дневен срок от датата на провеждането на
търга. При непредставяне на декларацията или
при непълнота на данните в нея спечелилият
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва
с участника, предложил следващата по размер
цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватиза-
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ционен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VI. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
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Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1790-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 30834/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 3, вх. В, ет. 6, по АОС № 6150 от 20.07.2010 г.
и представляващ ателие № 1, с идентификатор
10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156 кв. м заедно с 2,1607 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88,
бл. 3, вх. В, ет. 6, по АОС № 6150 от 20.07.2010 г.,
представляващ ателие № 1, с идентификатор
10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156 кв. м заедно с 2,1607 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж при начална
тръжна цена 117 900 лв. Сделката се облага с ДДС.
II. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3150 лв.
9. Депозит в размер 11 790 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и
ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община
Варна, срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: ВG49
СЕСВ 9790 8462 150000 и ВIС: CECBBGSF, при
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„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът ще се проведе на 17-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит
в размер 11 790 лв., платими по сметка IBAN:
BG36 СЕСB 9790 3362 150000 и ВIС: CECBBGSF,
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв., с включен ДДС,
по сметка IBAN: BG49 СЕСB 9790 8462 150000 и
ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчноосигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

физически лица и лицата, управляващи и представ
ляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване ще
се проведе в съответствие с изискванията на
глава V, раздел I от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване с възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
IV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на дан
ните по декларацията за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп риват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VI. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
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Председател:
И. Луков

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 755
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Каспичан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – специализирана план-схема по чл. 108,
ал. 2 ЗУ Т на линеен обект на техническата
инфраструктура „За външно ел. захранване за
къща за гости със заведение за хранене“ в УПИ
І, кв. 33 по плана на гр. Плиска, с възложител
„Плиска-1“ – ЕООД, представлявано от Карен
Алексанян, заинтересовано лице по смисъла на
чл. 131 ЗУТ, като собственик на захранвания имот с
начало ТП „Църква“, преминаващо по улици на гр.
Плиска с ок 104-ок, 106-ок, 108-ок, 110-ок, 114-ок,
115а-116а до достигане на Т Главно, разположено
в захранвания имот, с обща дължина 487 м.
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За председател:
Й. Янкова

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 823
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5,
6, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 9 и глава пета, раздел I от
Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка
с Решение № 823 от 27.11.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Ловеч, и становище на КПСК от
11.11.2014 г. Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Открива процедура за приватизация на имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
43952.506.910.21.31, представляващ магазин № 3
на първи нежилищен етаж в 9-етажен жилищен
блок – кв. 37 в гр. Ловеч, бул. България 48, тяло
В, разположен в поземлен имот 43952.506.910
по кадастралната карта на гр. Ловеч, УПИ XІV
в кв. 37 по ПУП – ПРЗ на гр. Ловеч, състоящ
се от търговска зала, склад и тоалетна, със застроена площ 31,98 кв. м заедно с припадащите
се 1,14942 % идеални части от общите части на
сградата и отстъпеното право на строеж върху
общински поземлен имот 43952.506.910 по кадастралната карта на гр. Ловеч, при граници
на имота – съседни самостоятелни обекти в
сградата на същия етаж: на север – проход; на
изток – обект 43952.506.910.21.30 – избено помещение № 23; на юг – жилищен блок секция Г;
на запад – тротоар и бул. България; под обекта – няма съседни обекти; над обекта: самостоятелен обект – 43952.506.910.21.3 – апартамент, чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
2. Приема анализа на правното състояние на
имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.910.21.31, представляващ магазин № 3
на първи нежилищен етаж в жилищен блок – кв.
37 в гр. Ловеч, бул. България 48, тяло В.
3. Приема за приватизационна оценка на имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
43952.506.910.21.31, представляващ магазин № 3 на
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първи нежилищен етаж в жилищен блок – кв. 37
в гр. Ловеч, бул. България 48, тяло В, експертната
оценка, изготвена от ЕТ „ЕВГ – М – Гатю Нанков“ – гр. Ловеч, на стойност 21 600 лв. без ДДС.
4. Приема съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите обстоятелствата за
провеждане на търга:
4.1. начална тръжна цена в размер 21 600 лв.
без ДДС;
4.2. стъпка за наддаване – 1000 лв.;
4.3. т ръж ната док у ментаци я на стойност
350 лв. с включен ДДС се закупува в Община
Ловеч, стая 119, и се заплаща в брой в касата на
Община Ловеч, ул. Търговска 22, всеки работен
ден до 16 ч.;
4.4. срокът за закупуване на тръжната документация е 20 календарни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
4.5. т ръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице; в случай че документацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма с нотариална заверка на подписа;
4.6. в срок до 24 календарни дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата,
закупили тръжна документация, могат да отправят
писмени искания до тръжната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
търга, както и да извършат оглед на обекта на
търга; разясненията се изготвят в писмена форма
в срок до 3 календарни дни и се предоставят на
разположение на всички лица, закупили тръжна
документация;
4.7. депозитът за участие – парична вноска в
размер 2160 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на Община Ловеч, посочена в тръжната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на предложенията;
4.8. лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в търга, имат
право да подадат предложение за участие в търга;
4.9. предложенията на участниците в търга се
подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска
22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“; изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска;
4.10. м ястото, ден ят и нача лни ят час на
провеждане на търга ще бъдат определени в
публикуваните обявления в местния и централния печат.
5. Утвърждава тръжна документация за провеждане на търга съгласно чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите, неразделна част от
решението.
6. Критерии и условия за провеждане на публичен търг с явно наддаване:
6.1. началната тръжна цена е в размер 21 600 лв.
без ДДС, като върху нея се начислява ДДС;
6.2. критерий за оценка – най-високата предложена цена.
7. Възлага на кмета на общината всички
действия по провеждането на тръжната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите
и назначаването на комисия за провеждането
на търга.

С Т Р.

220

ДЪРЖАВЕН

8. Възлага на комисията след приключване на
процедурата по търга да внесе доклад в Общинския
съвет – гр. Ловеч, за определяне на спечелилия
търга участник.
9. Възлага на кмета на общината подписването
на приватизационния договор със спечелилия
търга участник.

17

Председател:
Т. Тихолов

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-27-01
от 22 декември 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 150, ал. 6, чл. 145, ал. 2, т. 1
и чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам подробен
устройствен план и план-схеми за населените
места за:
• с. Биволаре, с. Божурица, с. Рибен, с. Комарево, с. Горна Митрополия, гр. Долна
Митрополия, гр. Тръстеник, с. Ореховица,
с. Брегаре и с. Крушовене, община Долна
Митрополия;
• с. Българене и с. Изгрев, община Левски;
• с. Крушовица и с. Садовец, община Долни
Дъбник;
• с . Крета, гр. Гулянци, с. Милковица, с.
Брест, с. Гиген, с. Шияково и с. Ленково,
община Гулянци;
• с. Бръшляница, гр. Плевен, с. Радишево, с.
Тученица и с. Бохот, община Плевен,
за обект: „Електронна съобщителна мрежа на
„Оптилинк Плевен“, подобект: „Оптично кабелно
трасе с. Победа, с. Милковица и допълнения за
с. Гиген, с. Горна Митрополия, с. Крушовене, с.
Бохот, с. Бръшляница, с. Садовец и с. Изгрев,
област Плевен“, разположен на територията на
община Гулянци, община Долна Митрополия,
община Долни Дъбник, община Левски и община
Плевен. Съгласувам и одобрявам инвестиционен
проект, фаза „Техническа“, за обект: „Електронна съобщителна мрежа на „Оптилинк Плевен“,
подобект: „Оптично кабелно трасе с. Победа, с.
Милковица и допълнения за с. Гиген, с. Горна
Митрополия, с. Крушовене, с. Бохот, с. Бръшляница, с. Садовец и с. Изгрев, област Плевен“,
разположен на територията на община Гулянци, община Долна Митрополия, община Долни
Дъбник, община Левски и община Плевен.
Одобряването на проекта е извършено във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ въз основа на оценка
за съответствието на проектната документация
със съществените изисквания към строежите.
Писмени възражения, предложения и искания
могат да се направят в едномесечен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Плевен пред
Административния съд – Плевен.
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Областен управител:
Р. Добрева
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1301
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС, чл. 129, ал. 1
ЗУТ и Решение № КЗЗ-16 от 4.08.2014 г., т. 21, на
комисията за земеделските земи Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на водопровод ∅
90 до поземлен имот с идентификатор 56722.43.51
в местността Русково бърдо в землището на гр.
Плевен, собственост на „Корект АВС“ – ООД,
преминаващо през поземлени имоти 56722.12.14,
с начин на трайно ползване – „За път от репуб
ликанската пътна мрежа“, публична държавна
собственост, и 56722.43.48, с начин на трайно
ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
решението.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
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Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1209
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления
имот, настъпили изменения в устройствените
условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване във връзка с чл. 9, ал. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 005233 в м-ст
Бадемите, землище с. Медово, община Поморие,
като се обособява част от имота за застрояване с
площ 9042 кв. м за изграждане на селскостопански
сгради и съоръжения за съхранение на продукция,
инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имота и жилищни сгради за обитаване,
с отреждане „За предимно производствена зона“
и градоустройствени показатели: Н – 2 ет.<10 м;
Пзастр. – 20 %; Кинт. – 0,4; Козел. – 40 %; ЗЖП
(застроена жил. площ)<10 % от ЗП (застроена
площ)<200 кв. м, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
М. Енева
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1. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 декември 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6537102
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2460874
Инвестиции в ценни книжа
23339993
Всичко активи:
32337969
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
11586943
Задължения към банки
7999377
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6716855
Задължения към други депозанти
590212
Депозит на управление „Банково“
5444582
Всичко пасиви:
32337969
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 декември 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34415
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1518652
Дълготрайни материални и
нематериални активи
148826
Други активи
8912
Депозит в управление „Емисионно“
5444582
Всичко активи:
7155387
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2835018
Други пасиви
33805
Всичко задължения:
2868823
Основен капитал
20000
Резерви
4201934
Неразпределена печалба
64630
Всичко собствен капитал:
4286564
Всичко пасиви:
7155387
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
51
52. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-85 от 23.12.2014 г. за обект „Радиокомуникационни станции“, част от проект „Информационна система за управление на трафика на
плавателните съдове (VTMIS) – фаза 3“, с местонахождение – област Добрич, област Варна и
област Бургас, включващ: Радиокомуникационна
станция „Калиакра 1“; Радиокомуникационна
станция „Балчик 1“; Радиоприемен център „Кичево“; Радиокомуникационна станция „Каменар“;
Рейдова кула „Варна“; Радарна станция „Пост
2“; Радиокомуникационна станция „Пост 3“; Радарна станция „Белослав 2“; Радиопредавателен
център „Китка“; Радиокомуникационна станция
„Горица“; Радиокомуникационна станция „Емине 1“; Рейдова кула „Бургас“; Радарна станция
„Нефтопристанище Росенец“; Радиокомуника-
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ционна станция „Връх Китка“; Радарна станция
„Фериботен комплекс – Варна“; Сграда за брегови център за управление и информационно
обслужване гр. Бургас; Сграда за брегови център
за управление и информационно обслужване гр.
Варна, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок.
60
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, с изнесено
работно място Сливен, на основание чл. 253
ДОПК с Постановление за възлагане на недвижим
имот № 0218/2013/000078 от 12.12.2014 г. възлага
на „Дичони“ – ЕООД, следния недвижим имот:
двуетажна сграда „Дом за отдих“ № 2, със ЗП
1510 кв. м и РЗП 2885 кв. м, състои се от две
двуетажни тела с панорамна кула и съдържа
три апартамента, четиридесет и четири стаи,
три кабинета, физкултурен салон, басейн, столова, шестнадесет спални, фоайета и две ПРУ,
построена е с отстъпено право на строеж в ПИ
№ 033015 по плана на землището на с. Чарган,
ДГФ, в северната част на местност Бакаджик,
община „Тунджа“, област Ямбол, при граници/
съседи на имота: № 033014, залесена територия на
МЗГ; № 000457, необработваема земя на община
„Тунджа“; № 000309 и № 000328, полски път на
община „Тунджа“. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
40
69. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конку рси за
нуждите на Катедрата по педиатрия в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Педиатрия“ за: двама професори на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ и
двама доценти на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“ за Клиника по ендокринология, диабет
и генетика със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи и
справки: в личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р
Иван Митев“, София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
11, тел. 02/815-42-97.
9162
70. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Обща
хирургия“ за нуждите на Клиничен център по
гастроентерология – Клиника по хирургия на
база УМБАЛ „Царица Йанна – ИСУЛ“ със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки: в София 1527,
ул. Бяло море 8, тел. 02/943-22-63.
46
71. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Професионални
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болести“ за нуждите на Център по професионални болести на база Клиника по професионални
заболявания – направление „Клинична токсикология“ при УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – ЕАД,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи и справки: в
деловодството на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,
София 1431, бул. Акад. Ив. Гешов 15, ет. 1, стая
№ 24, тел. 02/852-69-63.
47
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурси за заемане
на академичните длъжности: главен асистент по
02.17.01 Теория и история на архитектурата (направление антична архитектура), област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия; доцент по 02.17.01 Теория и история
на арх и тек т у рата (нап равление съвременна
архитектура), област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, двата
за нуждите на сектор Архитектура със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Кракра
21; справки на тел. 02/944 24 14.
9161
76. – Институтът по рибарство и аквакултури,
Пловдив, към ССА, София, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
6.0. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство,
научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в секретариата на института, 4003
Пловдив, ул. Васил Левски 248, тел. 032/956 033.
9142
42. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за транспортен достъп
да имот № 014027 в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област, собственост
на Атанас Димитров Данчев. Съгласно регистъра
на засегнатите имоти трасето за транспортен
достъп преминава през имоти № 000016, 000177
и 000176 (общински полски пътища) по КВС на
землището на с. Мусачево. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
18
43. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електрозахранване
(КЛ 20 kV) на имот № 014002 в землището на с.
Лесново, община Елин Пелин, Софийска област,
собственост на Петя Константинова Скворикова.
Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на електропровода преминава през имот
№ 000223 (общински полски път) по КВС на
землището на с. Лесново. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
19
61. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелни трасета, трасе за газов концентрат, трасе
за шлейфи до Компресорна станция – Петрич“.
Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС землища на с. Рупите и с. Старчево съгласно регистри с подробно описание на имотите
и сервитутите, неразделна част към ПУП – ПП.
Проектът на ПУП – ПП се намира в сградата
на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
54
530. – Областният управител на област с административен център Търговище на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1,
ал. 4 и 8 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че със Заповед № 470 от 13.12.2014 г. е одобрил
инвестиционен проект и е издал Разрешение за
строеж № 001 от 13.12.2014 г. в полза на община
Омуртаг и община Антоново за обект „Изпълнение на дейности за осигуряване проводимост
та и техническите параметри на изградения
водопровод от ПСПВ „Ястребино“ до Помпена
станция „Омуртаг“ и съоръженията към него за
обезпечаване на необходимото водно количество
за водоснабдяване на гр. Омуртаг“ на територията
на община Антоново и община Омуртаг, област
Търговище. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област с административен център Търговище.
36
4. – Областният управител на област с административен център Търговище на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и
8 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със
Заповед № 471 от 13.12.2014 г. е одобрил инвестиционен проект и е издал Разрешение за строеж
№ 002 от 13.12.2014 г. в полза на Агенция „Пътна
инфраструктура“ – Областно пътно управление,
Търговище, за обект: „Укрепване на свлачища и
рехабилитация на път III-4009 (I-4) „Лиляк – Александрово – Пресиян – Долна Кабда – (III-409)
от км 0+000 до км 25+076.84“, на територията
на община Търговище и община Попово, област
Търговище. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област с административен център Търговище.
37
32. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за изменение на ПУП – план за регулация (ПР)
за УПИ ХII-334 и ХIII-335; план за улична регулация (ПУР) на тупик с о.т. 116 – 117 и план за
застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ ХII-

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

334 и ХIII-335 в кв. 49 по плана на с. Могилово,
община Чирпан. С проекта за изменение на плана
за регулация (ПР) за УПИ ХII-334 и ХIII-335 се
поставя новата регулационна граница между двата
УПИ по съществуващата намясто кадастрална
граница между имоти с пл. номера 334 и 335 в
кв. 49 по плана на с. Могилово на основание § 8,
ал. 2, т. 3 ЗУТ. Изменението на плана за улична
регулация (ПУР) променя тупика с о.т. 116 – 117,
като се увеличава дължината му и се създава нова
осова точка 117а с цел новообразуваният УПИ
ХII-334 да получи излаз на улица на основание
чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ. Планът за застрояване (ПЗ)
предвижда основно свободно ниско застрояване
за новообразуваните УПИ ХII-334 и ХIII-335 в
кв. 49 по плана на с. Могилово при спазване на
изискванията на зона „Жм“ (жилищна с малка
височина). Проектите могат да бъдат разгледани
в отдел „ТСУ и ИК“ в Община Чирпан, стая № 1,
ет. 1, в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
21
416. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на териториите, контрол на строителството и
екология“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в Община
Шумен, стая 340, е изложен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване с обхват част от кв. 455 и кв. 456 по плана
на гр. Шумен. Запознаването с проекта може да
се направи в стая 340 на общината в рамките на
приемното време всеки понеделник от 13,30 до
16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16,30 ч.
и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ възраженията по проекта могат да се
правят в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
45

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Детелина Дечкова Драгиева-Николова и Иван Росенов Николов, двамата от с.
Стан, община Нови пазар, ул. Генерал Столетов 2, на Решение № 542 по протокол № 43 от
30.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Нови пазар,
за одобрение на проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация, по плана
на с. Стан, община Нови пазар, на част от кв. 16
и 28, като с отварянето на улица Дунав източно се образува нов кв. 63. В едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщението заинтересуваните лица могат
да подадат заявление за конституирането им в
качеството на ответници в производството по
оспорване на Решение № 542 по протокол № 43
от 30.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Нови
пазар, като следва да подадат заявление по реда
на чл. 218, ал. 5 ЗУТ ведно с изискуемите писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересувани лица по чл. 218, ал. 6 ЗУТ.
По жалбата е образувано адм. дело № 215/2014 г.
по описа на Административния съд – гр. Шумен.
1
Варненският районен съд, гражданска колегия,
ХХХ състав, призовава Наталия Юриевна Иванова
с последен адрес: неизвестен, да се яви в съда на
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12.02.2015 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 10088/2014 г., заведено от Веселин Николаев
Кочев по чл. 127, ал. 2 и чл. 143 СК, за връчване
на искова молба. Ответницата да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
38
Старозагорският окръжен съд, търговско
отделение, призовава „Акация ДПЖМ“ – ООД,
с. Кортен, област Сливен, ул. Петко Енев 32, и
съдебен адрес Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3,
„Банка Пиреос България“ – АД, София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе 115Е, Национална агенция по приходите, София, бул. Княз
Дондуков 52, да се явят в съда на 21.01.2015 г. в
10,30 ч. като кредитори по т.д. № 353/2014 г. с
длъжник „ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора“, Стара Загора, зона Голеш, административна
сграда, на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ за отмяна
на т. 1 от решение от 4.12.2014 г. на събрание на
кредиторите на „ПСК Тера Строй Инвест – Стара
Загора“ (в производство по несъстоятелност).
155

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителни ят съвет на Бъ лгарск и
Национален Аероклуб, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава свиква общо
събрание на БНАК на 21.02.2015 г. в 11 ч. в хотел
„Ренесанс“, пл. Възраждане, София, при следния
дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове на БНАК; 2. отчет за дейността на УС на
БНАК за 2014 г. и решение за освобождаване от
отговорност на УС; 3. финансов отчет на УС на
БНАК за 2014 г.; 4. приемане на бюджет на БНАК
за 2015 г.; 5. приемане на Спортен календар на
БНАК за 2015 г.; 6. приемане и освобождаване
на членове на УС на БНАК; 7. избор на председател на УС на БНАК след подадената оставка
на досегашния председател; 8. други.
9218
1. – Управителният съвет на КСШ „Дега“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 18.03.2015 г.
в 18 ч. в седалището на клуба – София, ж.к.
Дружба, бл. 64, вх. В, ет. 3, ап. 40, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на КСШ „Дега“; 2.
финансов отчет; 3. промяна броя на членовете на
УС и ревизионната комисия; 4. избор на нов УС;
5. избор на нова ревизионна комисия; 6. разни.
41
343. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България (НАПОС – РБ)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от
устава на асоциацията кани на общо събрание на
12.03.2015 г. в 15 ч. в заседателната зала на хотел
„Св. Спас“ – Велинград, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на УС на НАПОС – РБ, за
2014 г.; 2. отчет за работата на КС на НАПОС – РБ,
за 2014 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на НАПОС – РБ, за 2014 г.; 4. приемане на
бюджета на НАПОС – РБ, за 2015 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 17, ал. 2 от устава на НАПОС – РБ, общото
събрание ще се проведе в 16 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
55

С Т Р.

224

ДЪРЖАВЕН

1. – Управителният съвет на Фен клуб „Локомотив“, Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.02.2015 г. в
17 ч. в Горна Оряховица, ул. Цар Асен 71 (кафенето
на спортен комплекс „Прити Спорт“), при следния
дневен ред: 1. отчет за финансовото състояние
на фен клуба към 31.12.2014 г.; 2. приемане на
решение за подаване на оставка на сегашните
членове на УС; 3. избор на нови членове на УС;
4. обсъждане и приемане на финансов план на
фен клуба за период до 31.12.2015 г.; 5. обсъждане
и вземане на решения относно маркетинговата
политика на фен клуба за период до 31.12.2015 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9145
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Фолклорен
клуб за народни песни и танци „Цветница 94“,
Златица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 2.03.2015 г. в 18 ч. в седалището на
сдружението в гр. Златица, ул. Хр. Ботев 16, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителя на
сдружението; 2. доклад на ревизионната комисия;
3. приемане на счетоводния отчет на сдружението;
4. смяна на управителя на сдружението; 5. други.
Поканват се всички членове на СНЦ „Цветница
94“, гр. Златица, да участват в общото събрание.
25
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „С грижа за децата до седем“ – Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.03.2015 г. в 17 ч. в
Казанлък, ул. Старозагорска 6, ет. 2, в сградата
на ЦДГ „Мечо Пух“ – Казанлък, със следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2014 г.; 2. финансов отчет на сдружението
за 2014 г.; 3. обсъждане и приемане на промени
в устава на сдружението; 4. избор на УС и КС на
сдружението; 5. избор на председател на УС; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 18 ч. на същото място.
58
50. – Управителният съвет на сдружение
„Жените в ядрената индустрия – България“,
Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 17.03.2015 г. в 16 ч. в Камерна зала на Дом на
енергетика, гр. Козлодуй, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за работата на УС и
сдружението за периода 1.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;
2. приемане на финансовия отчет на сдружението
за периода 1.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 3. приемане
на програма с бюджет на сдружението за 2015 г.;
4. разни. 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.
9144
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по пожароприложен
спорт и аварийно-спасителна дейност Кърджали
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160“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на 26.02.2015 г. в 15 ч. в Кърджали, ул.
Георги Кондолов 26, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2014 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 3.
приемане на проект за бюджет на сдружението
за 2015 г.; 4. приемане на план-програма за дейността на сдружението през 2015 г.; 5. приемане
на нови членове и изключване на членове; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
24
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Отворена врата“, Перник, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците на 4.03.2015 г. в 17 ч. в бизнес комплекс
„Елена“, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, зала
105, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. освобождаване  на стари членове; 3.
промяна на устава на фондацията – разширяване
на целите є. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
10
2. – Управителният съвет на сдружение „Център за образователни и граждански инициативи“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.03.2015 г. в 14 ч. в офиса на сдружението,
Плевен, ул. Васил Левски 176, ет. 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. приемане на изменения и допълнения в устава; 3. избор на нов управителен съвет; 4. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание се намират в седалището на сдружението
на адрес: Плевен, ул. Васил Левски 176, ет. 6, и са
на разположение на членовете всеки работен ден
от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
57
41. – Управителният съвет на сдружение
„Обединени за Шабла“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 27.02.2015 г. в 17,30 ч. в клуба
на СОСЗР Шабла, ул. Равно поле 37, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2014 г.; 2. отчет за изпълнение на бюджета на
сдружението за 2014 г.; 3. отчет на контролния
съвет за 2014 г.; 4. приемане на бюджет на сдружението за 2015 г.; 5. приемане годишна програма
на сдружението за 2015 г.; 6. избор на УС, КС,
председател на УС и председател на КС; 7. приемане и освобождаване на членове; 8. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
9146

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

