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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерство
на околната среда
и водите
 Меморандум за разбирателство
между правителството на Република
България и правителството на Репуб
лика Азербайджан за сътрудничество
в областта на опазването на околната среда

работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и
от самоосигуряващите се лица
Национален
осигурителен институт
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 57 от 2004 г. за пости
гане на оперативна съвместимост на
националната железопътна система
с железопътната система в рамките
на Европейския съюз
Министерство
на финансите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдър
жанието, сроковете, начина и реда за
подаване и съхранение на данни от
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 Наредба за допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплаща
не на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
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Държавна комисия
за енергийно и водно
регулиране
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране
на цените на електрическата енергия
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Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция за отменяне на Ин
струкция № Iз-1261 от 2006 г. за ор
ганизиране и осъществяване на ди
хателната защита в структурните
звена на Национална служба „Пожар
на безопасност и защита на населението“ – МВР
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
между правителството на Република България
и правителството на Република Азербайджан
за сътрудничество в областта на опазването
на околната среда
(Утвърден с Решение № 806 от 4 декември
2014 г. на Министерския съвет. В сила от
11 декември 2014 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Азербайджан,
оттук нататък наричани „Страните“,
с оглед подо бря ва не т о на в з а и м н и т е
усилия и развитието на сътрудничеството
в областт а на предотвратяването на еколог и чно т о зам ърсяване и опазванет о на
околната среда,
отчитайки важността на задълбочаването
на двустранното сътрудничество в областта
на опазването на околната среда с цел постигане на ангажиментите, произтичащи от
международните споразумения, по които и
двете държави са страни,
съгласно Декларацията от Рио за околна
среда и развитие, приета в Рио де Жанейро
на 14 юни 1992 г., и вземайки предвид Конвенцията за достъп до информация, участие
на обществеността в процеса на вземане на
решения и достъпа до правосъдие по въпроси
на околната среда, подписана в Орхус, Дания,
на 25 юни 1998 г., Декларацията на Обединените нации на Хилядолетието, подписана
на 8 септември 2000 г., и Декларацията от
Йоханесбург за устойчиво развитие и Плана
за действие, приети в Йоханесбург на 4 септември 2002 г., заключителния документ от
Rio+20 „Бъдещето, което искаме“, приет в
Рио де Жанейро на 22 юни 2012 г.,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Компетентните органи, отговорни за изпълнението на този Меморандум за разбирателство, са:
за правителството на Република България – Министерството на околната среда и
водите на Република България;

за правителството на Република Азербайджан – Министерството на екологията и природните ресурси на Република Азербайджан.
Член 2
Страните ще развиват и разширяват взаимното сътрудничество в областта на опазването на околната среда и предотвратяването
на екологичното замърсяване в интерес на
двете държави и ще насърчават по-нататъшното развитие на икономическите, научните и
техническите връзки, за да намират решения
за глобалните и регионалните проблеми чрез
съвместни усилия.
Член 3
Сътрудничеството между Страните в областта на опазването на околната среда обхваща следните области в рамките на техните
компетенции и съгласно националните им
законодателства и международни задължения:
а) опазване на биологичното разнообразие;
обмяна на опит и добри практики за изработване на стратегически планове за опазване на
биоразнообразието; управление на защитени
територии, тяхното устойчиво използване и
дейности в тях;
б) оценка на въздействието върху околната
среда;
в) глобално изменение на климата и хидрометеорология;
г) опазване на озоновия слой;
д) опазване на екологичното състояние на
почвите и прилагане на опита в областта на
органичното земеделие;
е) трансгранично замърсяване на водите
и въздуха;
ж) управление на отпадъците;
з) опазване на водите от замърсяване и
управление на водните ресурси.
Страните също могат да се споразумеят за
други области на сътрудничество.
Член 4
Сътрудничеството в областта на опазването
на околната среда се изпълнява по взаимно
съгласие на Страните в следните форми:
а) съвместни научно-технически изследвания и програми;
б) разработване на проекти за сътрудничество;
в) обмен на информация и документи за
най-добрите практики и научноизследователски дейности;
г) обмен на най-добрите налични екологични технологии;
д) обмен на експерти;
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е) предложения в областта на повишаването на квалификацията на специалисти по
опазване на околната среда в рамките на
сътрудничеството между двете държави в
областта на подготовката и организацията
на съвместни симпозиуми и конференции;
ж) всяка друга форма на сътрудничество,
която Страните считат за необходима.
Член 5
Страните насърчават установяването на
дирек тни контак ти и ак тивизирането на
сътрудничеството между компетентните институции на двете Страни, които работят в
областта на опазването на околната среда.
Член 6
Страните ще създадат Работна група в
рамките на този Меморандум за прилагането
на ефективно сътрудничество.
В тримесечен срок от влизане в сила на
този Меморандум за разбирателство Страните
ще се уведомят взаимно относно имената на
отговорните лица за контакт от Работната
група.
Член 7
Страните ще финансират прилагането на
този Меморандум за разбирателство на равна основа. Изпращащата страна ще покрива
разходите за участието на своите експерти
по договорените дейности в рамките на този
Меморандум за разбирателство.
В особени случаи Страните могат да се
договорят за финансирането по друг начин
на изпълнението на този Меморандум за
разбирателство.
Член 8
Всякакви спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на този Меморандум
за разбирателство, ще се разрешават чрез
преговори и консултации между Страните.
Член 9
Този Меморандум за разбирателство няма
да засяга правата и задълженията, произтичащи от други споразумения, сключени от
Страните.
Член 10
Допълненията и измененията към Меморандума за разбирателство могат да се
осъществяват по взаимно съгласие на Страните. Допълненията и измененията ще бъдат
във формата на отделни Протоколи като
неразделни части на този Меморандум за
разбирателство и ще влизат в сила съгласно
разпоредбите на член 11 от този Меморандум
за разбирателство.
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Член 11
Този Меморандум за разбирателство влиза
в сила от датата на получаване на последната
писмена нотификация по дипломатически път,
чрез която Страните се уведомяват взаимно,
че всички съответни вътрешни процедури,
необходими за неговото влизане в сила, са
изпълнени.
Този Меморандум се сключва за период
5 години и валидността на Меморандума се
удължава за следващи периоди от 5 години,
освен ако една от Страните не уведоми другата
страна по дипломатически път поне 6 месеца
преди края на този период за намерението си
да го прекрати.
Прекратяването на този Меморандум за
разбирателство няма да засяга изпълнението
на проекти и програми, инициирани съгласно
него преди такова прекратяване.
Този Меморандум за разбирателство е
подписан в Баку на 20 февруари 2014 г. в
две оригинални копия, всяко на български,
азерба й д жа нск и и а нгл ийск и език, кат о
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различия в тълкуването на този
Меморандум текстът на английски език ще
бъде меродавен.
За правителството на
Република България:
Искра Михайлова,
министър на
околната
среда и водите

За правителството на
Република
Азербайджан:
Хюсеингулу Багиров,
министър на
екологията и
природните
ресурси
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на
оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната
система в рамките на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; попр., бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 55
от 2006 г.; попр., бр. 59 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5
от 2012 г.; доп., бр. 3 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 71 и 106 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) При проектирането и експлоатацията
на железопътната система не се допускат нива
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на шум над допустимите съгласно действащите
разпоредби, както следва:
1. в райони в близост до железопътна
инфраструктура, в които нивото на шум се
измерва съгласно изискванията на Наредба № 6
от 2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните ефекти
от шума върху здравето на населението (ДВ,
бр. 58 от 2006 г.);
2. в кабината на машиниста.“
§ 2. В чл. 44б ал. 2 се изменя така:
„(2) В срока по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „ЖА“ дава писмено становище за
степента на прилагане на съответните ТСОС
в съответствие с националните стратегии и
планове за внедряване на ТСОС.“
§ 3. В чл. 44в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 8 думите „по чл. 38, ал. 2“ се заменят
с „по чл. 50, ал. 4“;
б) в т. 12 думата „свързана“ се заменя със
„свързани“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За подсистеми, които не съответстват
на ТСОС, се прилагат документите по ал. 2,
като вместо документите по т. 4, 5, 7 и 8 се
прилагат:
1. сертификат за извършена проверка на
подсистемата по чл. 60в, ал. 2;
2. техническо досие по чл. 60в, ал. 6;
3. доклад от лицето за оценяване на съответствието с националните правила за без
опасност или техническите правила;
4. декларация за проверка на подсистемата
съгласно чл. 60в, ал. 4, изготвена от заявителя
въз основа на сертификата по т. 1.“
§ 4. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на обновяване или модернизация възложителят или производителят
изпраща до ИА „ЖА“ досие, което съдържа:
1. описание на съществуващата подсистема
или подсистеми, които ще бъдат модернизирани;
2. описание на промените, които ще бъдат
направени за отделните подсистеми;
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3. предвиденото изпълнение на изискванията за отделните подсистеми по отношение
на оперативната съвместимост, заложени в
приложимите ТСОС;
4. степента на изпълнение на Стратегиите
за внедряване на ТСОС за конвенционалната
железопътна система в Република България
и Националните дългосрочни планове за
внедряване на ТСОС;
5. оценка на потенциалното въздействие
на промяната върху безопасността на железопътната система.“
2. В ал. 3 думата „отрицателно“ се заличава,
а след думата „безопасност“ се поставя точка
и текстът до края се заличава.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) В сл у чаите, когато е необходимо
издаване на ново разрешение за въвеждане
в експлоатация на обновени или модернизирани подсистеми, се прилагат чл. 44в – 44д,
с изключение на изискването за прилагане
на документите по чл. 44в, ал. 2, т. 1, като
вместо това се прилага становището на ИА
„Ж А“ относно необходимостта от издаване
на ново разрешение за въвеждане в експлоатация.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „В случая по ал. 3“ се заменят с „Когато
е необходимо издаване на ново разрешение
за въвеждане в експлоатация“.
§ 5. В чл. 52, ал. 1, т. 7 думите „Регламент
(ЕО) 352/2009 на Комисията от 24 април 2009 г.
за приемане на общ метод за безо пасност
относно определянето и оценката на риска в
съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от
Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 108/4 от 29 април
2009 г.)“ се заменят с „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април
2013 г. относно общия метод за безопасност
за определянето и оценката на риска и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009 (OB,
L 121 от 2013 г.)“.
§ 6. В чл. 55, ал. 4, т. 9 думите „БДС EN
45011“ се заменят с „БДС EN ISО/IЕС 17065“.
§ 7. В чл. 56в, ал. 2, т. 9 думите „БДС EN
45011“ се заменят с „БДС EN ISО/IЕС 17065“.
§ 8. В чл. 60а, ал. 1, т. 3 след ду мите
„прилаганите ТСОС“ се добавя „и/или националните технически правила и правила
за безопасност“.
§ 9. Приложение № 8а към чл. 56д, ал. 3
се изменя така:
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„Приложение № 8а
към чл. 56д, ал. 3

РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПОДСИСТЕМА
ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ПОДСИСТЕМА С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ИЛИ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА
PERMIT
FOR IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES ON CONFORMITY ASSESSMENT
OF A SUBSYTEM OR A PART OF IT WITH THE REQUIREMENTS OF THE NATIONAL SAFETY
RULES OR THE TECHNICAL RULES
1. Страна, издаваща разрешението/Permit issuing authority
Издаваща страна: Република България
Issuing state: Republic of Bulgaria

 Ново разрешение  Разрешение, съдържащо изменения
 New permit
 Amended permit

Национално разрешение № 00……/г., измеДанни за решението:
нящо Национално разрешение № 00...../г.
National permit № 00….., amending National
Decision data:
permit № ….
Приложимо законодателство

Закон за железопътния транспорт

Applicable legislation

Railway transport law

Орган, издаващ разрешението:
Министър на транспорта, информационните тел.: 02/9409 428
технологии и съобщенията
Permit issuing authority:
The Minister of transport, information technology phone: +3592/9409 428
and communications
Пощенски адрес: ул. Дякон Игнатий 9

Факс: 02/9876 769

Post address: 9, Dyakon Ignatiy str.

Fax: +3592/9876 769

Пощенски код и град: 1000 гр. София

e-mail: iaja@mtitc.government.bg

Post code and city: 1000 Sofia city

web: www.mtitc.government.bg

2. Притежател на разрешението/Permit holder
тел.:
02/
phone: +3592/
Пощенски адрес:

Факс:

Post address:

Fax: +3592/

02/

Пощенски код и град:

e-mail:

Post code and city:
Единен идентификационен код:
Unified Identical Code:
3. Обхват на разрешението/Cover range
 подсистеми

 част от подсистема

 subsystems

 a part of subsystem

4. Валидност/Validity
Валидно от/Valid from:

Отнето на: /Withdrawn on:

5. Описание на измененията:/Description of amendments:

Разрешението се издава на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт.
Разрешението се отнема и правата, произтичащи от него, се прекратяват в случаите по чл. 115б, ал. 8
и чл. 118 от Закона за железопътния транспорт.
The permit is issued in accordance with article 115 „б“ § 2 of the Railway transport law.
The permit shall be withdrawn and the rights pursuant to it shall be cancelled in case of breaches of the provisions under art. 115 „б“ § 8 and art. 118 of the Railway transport law.
Подпис:/Signature:
Име:/Name:“
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Допълнителна разпоредба
§ 10. Наредбата въвеж да изискванията
на Директива 2014/38/ЕС на Комисията от
10 март 2014 г. за изменение на приложение
III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на нивото на допустимо шумово замърсяване
(OB, L 70 от 2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2015 г., с изключение на § 5 относно чл. 52,
ал. 1, т. 7, който влиза в сила от 21 май 2015 г.
Министър:
Ивайло Московски
86

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.;
доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103
от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 99 и 110 от 2013 г. и бр. 100 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца,
предхождащ месеца на смъртта, не е подадена
в срока по т. 2, буква „а“, наследникът или
упълномощен представител на наследниците може да подаде декларацията в срок до
края на шестия месец, следващ месеца на
смъртта; декларацията се подава на хартиен
или електронен носител заедно с протокол,
подписан от наследника или упълномощения
представител на наследниците, в териториалната дирекция на Националната агенция
за приходите по регистрация към датата на
смъртта на самоосигуряващото се лице.“
2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1, 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
§ 2. В § 2а, т. 7 от допълнителните разпоредби думите „и т. 17.1“ се заличават.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в
раздел „Указания за попълване на декларация
по образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12:
а) в позиция 04 думите „втори или“ се
заличават;
б) в позиция 10 накрая се добавя „и лицата, на които е възложено управлението

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

и/или контролът на държавни и общински
предприятия по глава девета от Търговския
закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон“;
в) позиция 11 се заличава;
г) в позиция 18 думите „чл. 4, ал. 1, т. 1,
2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а“ се заменят с
„чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а“;
д) в позиция 21 думите „втори или“ се
заличават.
2. В т. 12.3 се правят следните изменения:
а) точка 12.3 се изменя така:
„12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се
номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя,
съгласно закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за съответната година.
Бюджетните предприятия по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
счетоводството, които не прилагат минимален
осигурителен доход, попълват код „99“ за работниците и служителите. Код „99“ се попълва
и за избраните управител, контрольор, касиер
и членовете на управителния и контролния
съвет на етажната собственост по Закона за
управление на етажната собственост.“;
б) в т. 1 от „Забележки“ числото „11“ се
заличава.
3. В т. 19 думите „чл. 4, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
4. В т. 31 числото „11“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Изчислените за 2014 г. осигурителни
вноски за здравно осигуряване по смисъла на
т. 7 на § 2а от допълнителните разпоредби се
определят и от осигурителния доход в т. 17.1
на декларация образец № 1 – 2014 г.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2015 г.
Министър:
Владислав Горанов
191

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Наредба за допълнение на Наредба № 1 от
2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация
(обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм., бр. 6 от
2009 г., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от
2012 г., бр. 23 от 2014 г.; изм., бр. 94 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 1, т. 1 след думите „Нацио
налният осигурителен институт“ се добавя
„или Министерство на здравеопазването“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2015 г.
Председател:
Димитър Манолов
212
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените
на електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 33
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г.)
§ 1. Член 7 се изменя по следния начин:
„Чл. 7. (1) Клиентите на електрическа енергия с търговско измерване на страна ниско
напрежение с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече, клиентите с търговско
измерване на страна средно и високо напрежение и производителите на електрическа
енергия, когато са в режим на потребление
на активна енергия, заплащат надбавка върху
стойността на активната електрическа енергия
в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия за всеки петнадесетминутен
интервал, при който факторът на мощността
е по-малък от 0,9.
(2) Количеството използвана реактивна
електрическа енергия, за което се заплаща
надбавката по ал. 1, е положителната разлика
между количеството използвана реактивна
електрическа енергия и произведението на
количеството използвана активна електричес
ка енергия и коефициент, съответстващ на
фактор на мощността 0,9, съгласно формулата:
Еpпл = Еpизп – 0,49* Еаизп,
където:
Еpпл e количеството реактивна електричес
ка енергия, за което се заплаща надбавката,
кВАрч;
Еpизп – количеството използвана реактивна електрическа енергия от ползвателя на
мрежата, определена за петнадесетминутни
интервали от средството за търговско измерване, кВАрч;
0,49 – коефиц иен т ът, с ъо т вет с т ва щ на
фактор на мощността, равен на 0,9;
Еаизп – количеството използвана активна електрическа енергия от ползвателя на
мрежата, определена за петнадесетминутни
интервали от средството за търговско измерване, кВтч.
(3) Лицата по ал. 1 заплащат надбавката
за използваното количество реактивна електрическа енергия (Ерпл), определена по реда
на ал. 2, по цена за 1 кВАрч, равна на 10 на
сто от утвърдената цена за 1 кВтч активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители.
(4) Лицата по ал. 1 заплащат надбавка за
отдаденото през съответния календарен месец
количество реактивна електрическа енергия,
определено по показанията на средствата за
търговско измерване, по цена за 1 кВАрч,
равна на утвърдената цена за 1 кВтч активна
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електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия
на крайните снабдители. Количеството отдадена реактивна енергия, за което се дължи
надбавка, се определя по следния начин: за
клиентите – по месечни отчети на показанията на средствата за търговско измерване;
за производителите в режим на потребление
на активна електрическа енергия – като сума
за месеца по петнадесетминутни интервали,
в които е отчетена само използвана активна
електрическа енергия или не е отчетена активна електрическа енергия.
(5) Лицата по ал. 1 заплащат надбавките
по ал. 3 и 4 на съответното разпределително
предприятие в случаите, когато са присъединени към електроразпределителната мрежа,
съответно на електроенергийния системен
оператор, когато са присъединени към преносната мрежа, не по-късно от 10-о число на
месеца, следващ отчетния.
(6) Начините на измерване и отчитане на
количествата електрическа енергия са съгласно Правилата за измерване на количествата
електрическа енергия.
(7) За обекти, присъединени към електро
преносната мрежа, надбавките по ал. 1 и 4
се определят въз основа на измерените количества електрическа енергия, както следва:
1. използваните и отдадените количества
активна и реактивна електрическа енергия
се определят поотделно за всеки обект от
всички средства за търговско измерване в
този обект, поотделно за използваните и за
отдадените количества активна и реактивна
електрическа енергия;
2. всеки обект включва една или повече
електрически инсталации на ползвателя, разположени на една площадка и свързани към
едно или повече места за присъединяване
към електрическата мрежа/съоръжения на
други ползватели;
3. всяка подстанция се разглежда като отделен обект, като се прави баланс на активната
и реактивната електрическа енергия за всеки
свързан към нея ползвател;
4. в случаите, когато обектът на ползвателя
е свързан директно към електропреносната
мрежа в две или повече места и през средствата за търговско измерване преминава
електрическа енергия, която не се използва
от обекта, се прави баланс на активната и
реактивната електрическа енергия по измерените количества енергия от средствата за
търговско измерване в тези места;
5. данните за измерените количества електрическа енергия се предоставят на лицата по
ал. 1 ежемесечно от собственика на средствата
за търговско измерване;
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6. когато за изпълнението на т. 1 се използват данни от средства за търговско измерване, които имат различни собственици,
същите обменят помежду си необходимата
информация за измерените количества електрическа енергия в срок до 3-то число на
месеца, следващ отчетния.
(8) Производителите на електрическа енергия с инсталирана мощност 100 кВт и повече,
присъединени към разпределителната мрежа,
когато са в режим на производство, заплащат
надбавка върху стойността на произведената
активна електрическа енергия в зависимост
от използваната/отдадената реактивна електрическа енергия за всеки петнадесетминутен
интервал, при който факторът на мощността
е извън границите от 0,94 индуктивен до 0,94
капацитивен.
(9) Количеството използвана/отда дена
реактивна електрическа енергия, за което се
заплаща надбавката по ал. 8, е положителната разлика между количеството използвана/
отдадена реактивна електрическа енергия и
произведението на количеството произведена
активна електрическа енергия и коефициент,
съответстващ на фактор на мощността 0,94,
съгласно формулата:
Ерпл = Еризп/отд. – 0,36 * Еапр,
където:
Ерпл e количеството реактивна електричес
ка енергия, за което се заплаща надбавката,
кВАрч;
0,36 – коефиц иен т ът, съо т вет с т ващ на
фактор на мощността – косинус „фи“, равен
на 0,94;
Еапр – количеството произведена активна
електрическа енергия, определено за петнадесетминутен интервал от средството за
търговско измерване, кВтч.
(10) Производителите заплащат надбавката
за използваната/отдадената реактивна електрическа енергия (Ерпл), определена по реда
на ал. 9, по цена за 1 кВАрч, равна на 10 на
сто от утвърдената цена за 1 кВтч активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители.
(11) Производителите по ал. 8 заплащат
надбавката за използваната/отдадената реактивна електрическа енергия (Ерпл), определена
по реда на ал. 9 на съответното разпределително предприятие, към чиято мрежа са
присъединени.
(12) Когато производителите на електричес
ка енергия по ал. 8 регулират напрежението
в точката на присъединяване или изпълняват
разпореждания за стойност на реактивен товар
по искане на съответния мрежови оператор,
заплащането на надбавките за отдавана/из-
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ползвана реактивна електрическа енергия се
урежда съгласно сключен договор с мрежовия
оператор.
(13) Когато в рамките на един петнадесет
минутен интервал има смяна на посоката
на потока на активна енергия за обекта на
производител на електрическа енергия, за
този интервал не се определят надбавки за
използвана и/или отдадена реактивна енергия.
(14) Всички подязовирни ВЕЦ и ПАВЕЦ,
присъединени към електропреносната мрежа,
когато са в режим на потребление, но агрегатите им са на диспечерско разпореждане,
не дължат надбавки по ал. 3 и 4.“
§ 2. Създава се нов чл. 7а със следното
съдържание:
„Чл. 7а. (1) Разпределителните предприятия
на електрическа енергия заплащат надбавка
върху стойността на активната електрическа
енергия в зависимост от преминалата към
разпределителната електрическа мрежа реактивна електрическа енергия в точките на
обмен между преносната и разпределителната
електрически мрежи за всеки петнадесет
минутен интервал, при който факторът на
мощността е по-малък от 0,9.
(2) Количеството реактивна електрическа
енергия, за което се заплаща надбавката по
ал. 1, е положителната разлика между количеството преминала реактивна електрическа
енергия и произведението на количеството
преминала активна електрическа енергия
към разпределителната електрическа мрежа
и коефициент, съответстващ на фактор на
мощността 0,9, съгласно формулата:
Ерпл = Ерпрем – 0,49* Еапрем,
където:
Ерпл е количеството реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавка,
кВАрч;
Ерпрем – количеството преминала реактивна електрическа енергия от преносната
към разпределителната електрическа мрежа,
определена за петнадесетминутни интервали
от средството за търговско измерване, кВАрч;
0,49 – коефициентът, съответстващ на фактор на мощността – косинус „фи“, равен на 0,9;
Еапрем – количеството премина ла активна електрическа енергия от преносната
към разпределителната електрическа мрежа,
определена за петнадесетминутни интервали
от средството за търговско измерване, кВтч.
(3) Разпределителните предприятия заплащат надбавката за преминалата реактивна
електрическа енергия (Ерпл), определена по
реда на ал. 2, по цена за 1 кВАрч, равна на 10
на сто от утвърдената цена за 1 кВтч активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители.
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(4) Разпределителните предприятия заплащат надбавка за преминалата реактивна
електрическа енергия от разпределителната
към преносната електрическа мрежа, когато
посоката на активната енергия е от преносната към разпределителната електрическа
мрежа, на цена за 1 кВАрч, равна на утвърдената цена за 1 кВтч активна електрическа
енергия, по която общественият доставчик
продава електрическата енергия на крайните
снабдители.
(5) Разпределителните предприятия заплащат надбавката за преминалата реактивна
електрическа енергия от разпределителната
към преносната мрежа за периодите, когато
посоката на активната електрическа енергия е
от разпределителната към преносната електрическа мрежа, по цена за 1 кВАрч, равна на 10
на сто от утвърдената цена за 1 кВтч активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители.
(6) Надбавките по ал. 3, 4 и 5 се определят
въз основа на измерените количества електрическа енергия, както следва:
1. за определяне на количествата преминала активна електрическа енергия (Еапрем) и
преминала реактивна електрическа енергия
(Еpпрем) по aл. 2, 4 и 5 се прави баланс на
преминалата съответно активна и реактивна
електрическа енергия в точките на обмен
между преносната и разпределителната електрически мрежи за всеки петнадесетминутен
интервал от всички средства за търговско
измерване във всяка подстанция ВН/СН;
2. електроразпределителните дружества се
разглеждат като съвкупност от обекти, всеки
от които е свързан към подстанция от преносната мрежа или към уредба на друг обект;
3. всяка подстанция ВН/СрН се разглежда
като отделен обект, като се прави баланс на

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

активната и реактивната електрическа енергия
за всеки свързан към нея ползвател;
4. разп редел и т ел ни т е п редп ри я т и я не
дължат надбавка по ал. 4 и 5 за кабелни и
въздушни електропроводи 110 кВт – тяхна
собственост;
5. да н н и т е за измерен и т е кол и чес т ва
електрическа енергия се предоставят на разпределителните предприятия ежемесечно от
eлектроенергийния системен оператор като
приложение към издадената фактура.
(7) Разпределителните предприятия заплащат надбавките по ал. 1, 4 и 5 на електро
енергийния системен оператор ежемесечно не
по-късно от 10-о число на месеца, следващ
отчетния месец.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от първо число
на месеца, следващ датата на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Председател:
Свeтла Тодорова
84

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ Iз-1261 от 2006 г. за организиране и осъществяване на дихателната защита в структурните звена на Национална служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР
Параграф единствен. Отменя се Инструкция № Iз-1261 от 2006 г. за организиране
и осъществяване на дихателната защита в
структурните звена на Национална служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ДВ, бр. 32 от 2008 г.).
Министър:
Веселин Вучков
93

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

(Продължение от брой 3)

ЗАПОВЕД
№ РД-07-407 от 8 декември 2014 г.
№ ЗЦУ-1597 от 10 декември 2014 г.
Приложение 3

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ......................... ДО ....................... 2014 ГОДИНА

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, 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. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 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. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието за периода от ............... до ............... 2014 година

2.

Справка за група предприятия за периода от ............... до ............... 2014 година

3.

Счетоводен баланс към .............. 2014 година

4.

Отчет за приходите и разходите за периода от ............. до ............. 2014 година

5.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от .......... до ........ 2014 година

6.

Отчет за паричните потоци за периода от ............... до ............... 2014 година

7.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ............... до ............... 2014 година

8.

Справка за платените данъци и такси за периода от .............. до ............... 2014 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ОТ ............... ДО ............... 2014 ГОДИНА

С Т Р. 1 1
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към датата на ликвидация през 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.

С Т Р.
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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
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

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

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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА ПЕРИОДА ОТ...................ДО...............2014 ГОДИНА

С Т Р. 1 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*

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

60%

X

A

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

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

БРОЙ 4
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 1 7
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БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ .......................... 2014 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

00111
00112
00110

II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение

00121

Обезпечение

00122

Други
Общо за група ІI

00123
00120

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

00131
00132
00130

IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други

00141
00142

Общо за група IV

00140

Общо за раздел А

00100

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

00211
00212
00210

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

00221
00222
00220

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

00231
00232
00230

IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други

00241
00242

Общо за група IV

00240

Общо за раздел Б

00200

Сума на актива (А+Б)

00300

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

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ............. ДО ............. 2014 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 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
Отрицателни разлики от операции с финансови активи

11210
11220

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

ІІІ. Извънредни разходи

12000

в т.ч. за природни и други бедствия

12100

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

ІV. Разходи за данъци от печалбата

14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - ІV - V)

14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

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

С Т Р.
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

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

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

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

16100

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

16110

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

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

ІІІ. Извънредни приходи

17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения

17100

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + ІV + V )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Дата:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

09013
09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с държавни органи

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

09050

x

x

x

x

2

3

нетен поток

(име,презиме,фамилия)

x

x

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

плащания

Дата:

x

x

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

Предходен период

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ликвидатор/синдик:

09040

09027

Д. Парични средства в края на периода

09026

Други парични потоци от ликвидационна дейност
09030

09025

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

Г. Парични средства в началото на периода

09024

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

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

09023

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

09020

09022

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с финансови активи

1

постъпления

Текущ период

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци, свързани с контрагенти

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

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

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

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2014 ГОДИНА

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

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

БРОЙ 4
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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:

С Т Р.
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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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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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СПРАВКА ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 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.
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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 ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), 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. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 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. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.
№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2014 година

2.

Справка за местните единици за 2014 година

3.

Счетоводен баланс към 31.12. 2014 година

4.

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2014 година

5.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност 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.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2014 година

10. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2014 година
11. Справка за платените данъци и такси през 2014 година
12. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2014 година
13. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2014 година
14. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2014 година
15. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 година
16. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12. 2014 година
17. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2014 година
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Нестопанска дейност
Нестопанска дейност

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

В този раздел се посочва преобладаващата нестопанска дейност, която определя и основната нестопанска дейност на предприятието.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва нестопанската си 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**

IV. В чия полза предприятието осъществява дейност
(съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел)
обществена
частна

V. Икономическа дейност
№

Опишете стопанските 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 само стопанските дейности, ако предприятието е извършвало такива 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.
VI. 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
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол
Среден брой през годината на работещите собственици
Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

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

Код (КИД 2008)**
Код (НКИД 2003)**

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
A. Записан, но невнесен капитал

Код на
реда
б
01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Продукти от развойна дейност

02110

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

02120

Търговска репутация

02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I

02141
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

02240

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI

02241
02200

III. Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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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
Общо за група III

03330
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
година

предходна
година

1

2
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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

05120

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

Общо за група ІV

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
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Задължения към доставчици

Сума - хил.лв.
текуща
година

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

I. Разходи за дейността
А. Разходи за регламентирана дейност
Дарения

65511

Други разходи

65512

Общо за група А

65510

Б. Административни разходи

65520

Общо за група I

65500

II. Финансови разходи
Разходи за лихви

65611

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

65612

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

65613

Други разходи по финансови операции

65614

Общо за група II

65600

III. Извънредни разходи

65700

IV. Загуба от стопанска дейност

65800

V. Общо разходи

65900

VI. Резултат

65950

Всичко (Общо разходи + VI)

65990

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

I. Приходи от дейността
А. Приходи от регламентирана дейност
Приходи от дарения под условие

66511

Приходи от дарения без условие

66512

Членски внос

66513

Други приходи

66514

Общо за група I

66500

II. Финансови приходи
Приходи от лихви

66611

Приходи от съучастия

66612

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

66614

Други приходи от финансови операции

66615

Общо за група II

66600

III. Извънредни приходи

66700

IV. Печалба от стопанска дейност

66800

V. Общо приходи

66900

VI. Резултат

66950

Всичко (Общо приходи + VI)

66990

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2014 ГОДИНА
Раздел І. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1)
Видове
а

(Хил. левове)
Код на реда

Отчет за
годината

б

1

Административни разходи

60000

Разходи за материали

60100

Канцеларски материали

60110

Горива и смазочни материали

60120

Резервни части и окомплектовка

60130

Други
Разходи за външни услуги

60140
60200

в това число:
Застраховки
от тях: социални застраховки
Данъци и такси
в т.ч. данък сгради и данък върху превозните средства

60210
60211
60220
60221

Платени суми по граждански договори и хонорари

60230

Наеми

60240

Съобщителни услуги

60250

Нает транспорт

60260

Осветление, отопление

60270

Вода

60280

Текущ ремонт

60290

в това число на:
Сгради

60291

Машини и оборудване

60292

Рекламни дейности

60310

Консултантски дейности

60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции

60330

Разходи за заплати и други възнаграждения

60400

Разходи за осигуровки и надбавки

60500

Социални осигуровки

60510

Здравни осигуровки

60520

Надбавки

60530

Фонд “Безработица”

60540

Други

60550

Други разходи

60600

Разходи за командировки
в т. ч. задгранични
Други
в т. ч. разходи за амортизации

60610
60611
60620
60621
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Раздел ІІ. Разходи за дарения (код на реда 65511, кол.1)

(Хил. левове)

Видове
а
Разходи за дарения

Код на реда

Отчет за
годината

б

1

60700

Дарения за частни лица

60710

в т.ч. за чужбина

60711

Дарения за правителствени организации

60720

Дарения за предприятия, организации и други

60730

в т.ч. за чужбина

60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения

(Хил. левове)
Видове
а

Приходи от дарения под условие (код 66511, кол.1)

Код на реда

Отчет за
годината

б

1

60800

Дарения от частни лица

60810

в т.ч. от чужбина

60811

Правителствени дарения и трансфери

60820

Дарения от предприятия, организации и други

60830

в т.ч. от чужбина

60831

Приходи от дарения без условие (код 66512, кол.1)

60900

Дарения от частни лица

60910

в т.ч. от чужбина

60911

Правителствени дарения и трансфери

60920

Дарения от предприятия, организации и други

60930

в т.ч. от чужбина

60931

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност)

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
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
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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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
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)

С Т Р. 4 3
Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

15100
15110
15120
15130
15131
15132
15133
15200
15300
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

(Хил. левове)
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

Отчет за
годината

б
15500
15510
15600

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.

С Т Р.
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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
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

а
Други разходи
Балансова стойност на продадените активи
Стоки
Суровини и материали
Млади животни и животни за угояване
Дълготрайни материални и нематериални активи
Разходи за командировки
Други

31191
31192
31200
31210
31211
31212
31213
Код на
реда
б
41000
41100
41110
41120
41130
41140
41200
41300

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

1

31181
31182
31190

Раздел ІV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)
Видове

(Хил. левове)
Отчет за
годината

Код на
реда
б
51100
51110
51200
51210

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

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

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

1

2

Премии
от
емисии

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

Други
резерви

Неразпределена
печалба
8
9

Непокрита
загуба

Дата:

10

Текуща
печалба/
загуба

(телефон)

(подпис)

11

Общо
собствен
капитал

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерви
Резерв от
последващи
Резерв, свързан
Резерв съоценки
Законови с изкупени соб- гласно учрествени акции
дителен акт
3
4
5
6

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

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

Код на Записан
реда капитал

Финансов резултат от
минали години

46

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 ............................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 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)

Наименование на паричните потоци

Текуща
година

Предходна
година

б

1

2

а
I. Наличност на паричните средства в началото на периода

(Хил. левове)

Код на
реда
66200

II. Парични потоци от нестопанска дейност
A. Постъпления от нестопанска дейност
Получени дарения под условия

66211

Получени дарения без условия

66212

Постъпления от членски внос

66213

Постъпления от осигурителни предприятия

66214

Получени обезщетения за застраховане

66215

Постъпления от банкови и валутни операции

66216

Други постъпления

66217

Общо за раздел А

66210

Б. Плащания за нестопанска дейност
Изплатени дарения

66221

Изплатени заплати

66222

Изплатени осигуровки

66223

Плащания по банкови и валутни операции

66224

Плащания за услуги

66225

Други плащания

66226

Общо за раздел Б

66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

66230

III. Парични потоци от стопанска дейност
А. Постъпления от стопанска дейност
Постъпления от продажба на активи и услуги

66241

Постъпления от клиенти

66242

Постъпления от банкови и валутни операции

66243

Други постъпления

66244

Общо за раздел А

66240

Б. Плащания за стопанска дейност
Плащания за услуги и за придобити активи

66251

Плащания към доставчици

66252

Изплатени данъци

66253

Плащания по банкови и валутни операции

66254

Други плащания

66255

Общо за раздел Б

66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност

66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода

66300

V. Изменение на паричните средства през периода

66400
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

x
x

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

8

в началото
на
периода
9

10

11

12

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

13

намаление

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

6352

x

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

2а

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

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

2

Общо

Преоценена стойност
(4+5-6)

Амортизация

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

Търговска репутация

в т. ч. предоставени аванси

6110

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

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

48

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

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
2а

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

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:

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

Сума
Показатели

Код на
реда

начислени
текуща
година

начислени
предходна
година

a

б

1

2

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни и депозитни сметки

5110

в т. ч. от резидентни търговски банки *

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 *

5211

Лихви по дългосрочни заеми

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:

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

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2014 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

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

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

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

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

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

БРОЙ 4
С Т Р. 5 1

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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).

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 5 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

С Т Р. 5 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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:

С Т Р.
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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.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7
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

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

2040

х

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
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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
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С Т Р. 5 9

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

2123

х

х

2113

х

х

х

в т.ч. търговски банки
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

2114

х

Застрахователи

2115

x

x

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2116

х

х

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

х

2120

х

1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2121

х

х

1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа1

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.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

в т.ч. търговски банки
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

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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

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.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(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 4

ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

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

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Показатели

Код на реда

Брой

а

б

1

Членове - общо

66270

- физически лица

66271

- юридически лица

66272

Доброволни сътрудници

66280

Отработени часове от доброволни сътрудници

66290

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 2014 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи, федерации,
сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 66271 и код 66272. На код 66271 се записва броят на членуващите физически лица, а на код 66272 – броят на юридическите лица – членове на съответната организация с нестопанска цел. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица, работещи, без
да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на доброволно заетите
сътрудници за отчетната 2014 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да се
направи приблизителна оценка.

(Хил. левове)

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

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

68

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 ............................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

а

321

Друг персонал, зает с НИРД

1

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени
3

общо
4

5

общо

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени

5

общо
6

в т.ч.
жени

7

общо
9

общо
10

7

общо

8

в т.ч.
жени

Бакалаври и
магистри

11

общо

9

общо

10

в т.ч.
жени

13

общо
14

в т.ч.
жени

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

Доктори и
доктори на
науките

6

в т.ч.
жени

Технически
науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

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

БРОЙ 4
С Т Р. 6 9

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

На други държави

(име, презиме, фамилия)

617

На държава от Африка

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Азия

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

70

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)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

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

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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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Приложение 5

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2015 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 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. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2014 година

2.

Справка за местните единици за 2014 година

3.

Справка за група предприятия през 2014 година

4.

Баланс към 31.12. 2014 година

5.

Отчет за доходите 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.

Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2014 година

10.

Справка за брутните застрахователни премии за 2014 година по институционални сектори, начислени от
застрахователните дружества по общо застраховане

11.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2014 година

12.

Справка за платените данъци и такси през 2014 година

13.

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

14.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2014 година

15.

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

16.

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

17.

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

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

Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ**

V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
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

VI. Правен статут на предприятието
№

Правен статут на предприятието

1.

Акционерно дружество

2.
3.

Взаимозастрахователна кооперация

4.

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

5.

Други

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

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

Отбележете със знак
“X” правния статут на
предприятието

С Т Р.
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ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код

Код на поречие**

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

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

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

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

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията 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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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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ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
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номер
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование
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Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други
Общо за раздел А

22130
22100

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

22210
22211

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

22221

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

22222

Други дялови участия

22223

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

22224

Общо за група II

22220

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

22231

Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход

22232

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

22239

Участие в инвестиционни пулове

22233

Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

Други заеми

22235

Депозити в банки

22236

Други

22237

Общо за група III

22230

IV. Депозити в цеденти

22240

Общо за раздел Б

22200

В. Инвестиции в полза на полици по застраховка “ЖИВОТ”, свързана с инвестиционен
фонд
Инвестиции в земя и сгради

22310

Други финансови инвестиции

22320

Общо за раздел В

22300

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

22411

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22417

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22418

Вземания от посредници

22412

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Код на
реда

а

б

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22413
22414

Общо за група I

22410

II.Вземания от презастрахователни операции

22420

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22421

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22422

III.Други вземания
Вземания по регреси и абандони

22431

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22437

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22438

Други вземания

22432

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22433

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22434

Данъци за възстановяване

22435

от тях: от общините

22436

Общо за група IІІ

22430

Общо за раздел Г

22400

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

22511
22512
22510

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

22521
22525
22522
22526
22523

Общо за група IІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

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

22610

II.Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III.Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

23110

в това число:
Невнесен капитал

23111

Изкупени собствени акции

23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

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

23311

Дял на презастрахователите

23312

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

23310
23320

3. Математически резерв
Брутна сума

23331

Дял на презастрахователите

23332

Математически резерв, нетен от презастраховане

23330

4. Резерв за предстоящи плащания
Брутна сума

23341

Дял на презастрахователите

23342

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

23340
23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите
Брутна сума

23361

Дял на презастрахователите

23362

Капитализирана стойност на пенсиите, нетна от презастраховане

23360

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви
Брутна сума

23391

Дял на презастрахователите

23392

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

23390
23300

Г. Резерви по застраховка "ЖИВОТ", свързани с инвестиционен фонд
Брутна сума

23410

Дял на презастрахователите

23420

Сума, нетна от презастраховане

23400

Д. Депозити, получени от презастрахователи

23500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие
II. Задължения по презастрахователни операции

23611
23612
23620

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие
III. Облигационни заеми

23621
23622
23630

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие
IV. Задължения към кредитни институции

23631
23632
23640

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие
V. Други задължения

23641
23642
23650

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към социалното осигуряване

23652

Данъчни задължения

23653

от тях: към общините

23655

Общо за раздел Е

23600

Ж. Натрупвания и доход за бъдещи периоди

23700

Сума на пасива (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

а

б

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

24100
24110
24111
24120
24130
24131
24140
24200
24300
24400
24410
24411
24412
24420
24430
24500
24510
24520
24600
24700
24710
24711
24720
24730
24740
24741
24742
24800
24900
24000
25100
25110
25120
25130
25140
25200
25210
25211
25220
25225
25221
25222
25230
25240
25300
25400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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Показатели

БРОЙ 4
Код на
реда

а

б

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

25500
25510
25511
25512
25520
25521
25522
25600
25610
25611
25612
25620
25621
25622
25700
25800
25810
25811
25820
25830
25840
25900
25910
25920
25930
25950
25960
25961
25970
25000
26100
26200
26300
26310
26311
26320
26325
26321
26322
26330
26340
26400
26500
26510
26520
26530
26600
26700
26800
26900
26910
26920
26930
26940
26950
26000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА
Раздел І. Технически отчет - общо застраховане (код на реда 24730)
Код на
реда

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

б
24750
24751
24758
24752
24753
24754
24755
24759

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

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

Показатели
а

б

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

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

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

Раздел ІІІ. Нетехнически отчет
Код на
реда

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

б
26960

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

26965
26961
26962
26970
26975
26971
26972
26980
26990

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

1

2

4

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерви

6

Загуба

Натрупана печалба/загуба

Дата:

(Хил. левове)

(телефон)

(подпис)

7

Общо капитал и
резерви

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

3

Преоценъчен
резерв

ДЪРЖАВЕН

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

б
71540
71550
71551
71552
71560
71561
71562
71570
71580
71581
71582
71583
71584
71590

Записан акционерен
Код на
капитал и еквивалентни Премии от емисии
реда
фондове

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

90

Баланс към 1 януари
Преоценка на ДМА
Увеличение
Намаление
Преоценка на инвестиции
Увеличение
Намаление
Отчетена печалба (загуба) за периода
Разпределение на печалба през годината
Дивиденти
Записан капитал
Резерви
Други
Покриване на загуби през годината
Изменение на капитала за сметка на собствениците
Увеличение
Намаление
Изкупени собствени акции (-)
Промени в счетоводната политика
Други изменения в собствения капитал
Баланс към 31 декември

а

Показатели

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от оперативна дейност
Получени премии

Код на
реда
б

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

0510

Пряко застраховане

0511

Получени презастрахователни премии

0512

Платени презастрахователни премии

0515

Платени обезщетения и суми

0520

Пряко застраховане

0521

Активно презастраховане

0522

Възстановени суми от презастрахователи

0525

Плащания за доставчици и служители

0530

Платени аквизиционни разходи

0535

Платени такси и вноски

0540

Получени дивиденти

0545

Получени лихви

0550

Получени наеми

0555

Платени данъци върху премиите и приходите

0560

Други парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от оперативна дейност (А)

0565
0500

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Постъпления от продажби на акции

0610

Постъпления от правителствени ценни книжа

0620

Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход

0630

Покупка на акции

0640

Покупка на правителствени ценни книжа

0650

Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход

0660

Други парични потоци от инвестиционна дейност
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

0670
0600

В. Парични потоци от финансова дейност
Платени дивиденти

0710

Платени лихви

0720

Постъпления от емитирани ценни книжа

0730

Плащания за обратно изкупени ценни книжа

0740

Парични потоци, свързани с получени заеми

0750

Парични потоци, свързани с предоставени заеми

0760

Други парични потоци от финансова дейност

0770

Нетни парични потоци от финансова дейност (В)

0700

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

0800

Д. Парични средства в началото на периода

0850

Е. Парични средства в края на периода

0900

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

x
x

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

13

намаление

Последваща
оценка

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

Амортизация

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

6352

x

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

2а

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

2

Общо

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

Търговска репутация

в т. ч. предоставени аванси

6110

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

1

в началото
на периода

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

в това число:

на постъпилите през периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

92

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

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:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

20235

20240

20245

20250

20255

20260

20000

Застраховка “Обща гражданска отговорност”

Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби

Застраховка на правни разноски

Помощ при пътуване

Общо

20230

Застраховкa “Гражданска отговорност” на превозни средства

20225

Застраховка “Пожар” и “Природни бедствия”

20231

20220

Застраховка на товари по време на превози

Застраховкa “Щети на имущество”

20215

Застраховка на превозни средства

в т. ч. застраховка “Пожар”

20210

20170

Застраховка “Злополука”

Застраховкa “Заболяване”

20160

Допълнителна застраховка

Застраховка “Злополука”

20150

Изкупуване на капитал

20180

20140

Постоянна здравна застраховка

20200

20130

Застраховка “Живот” (свързана с инвестиционен фонд)

Общо застраховане

20120

Женитбена и детска застраховка

1

2

3

4

в т. ч. на
населението

общо

в т. ч. от
населението

общо
7

8

в т. ч. със
седалище
извън страната

(име, презиме, фамилия)

9

общо

(име, презиме, фамилия)

общо
10

в т. ч. със
седалище
извън страната

Получени обезщетения по
пасивно презастраховане
по договори, приети от
презастрахователи

Дата:

11

общо

(телефон)

(подпис)

12

в т. ч. със
седалище
извън страната

Изплатени обезщетения по
активно презастраховане на
застрахователи

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

в т. ч. със
седалище
извън страната

Ръководител:
Съставител:

5

общо

Начислени премии по активно
презастраховане по договори,
приети от застрахователи

( Левове )

ДЪРЖАВЕН

Застраховка “Заболяване”

20110

Застраховка “Живот” и рента

б

а

20100

Видове застраховки

Отстъпени премии по пасивно
презастраховане по договори,
пласирани на презастрахователи

Активно и пасивно презастраховане

94

Животозастраховане

Код на
реда

Начислени застрахователни
обезщения

Брутен размер на начислените
застрахователни премии

Общо

СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА 2014 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, получили лиценз.
Групирането на видовете застраховки е съобразено с класификацията по раздели I и II, от приложение №1 от Кодекса за застраховане.
В колони 1 и 2 се попълва брутният размер на застрахователните премии, включително отстъпените на презастрахователи премии и получените премии по активно презастраховане. Сумата се посочва преди облагането й с данък.
Застраховките на превозни средства (код 20220) включват: застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови; застраховка на
релсови превозни средства; застраховка на летателни апарати и застраховка на плавателни съдове, съгласно Кодекса за застраховане.
Застраховки „Гражданска отговорност на превозни средства“ (код 20240) включват: застраховки „Гражданска отговорност“, свързани с
притежаването и използването на моторни превозни средства, летателни апарати и плавателни съдове, съгласно Кодекса за застраховане.
Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби (код 20250) включват: застраховка на кредити; застраховка на гаранции и
застраховка на разни финансови загуби, съгласно Кодекса за застраховане.

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2014 Г.
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Показатели
а
Брутни начислени застрахователни премии по институционални сектори

Код на
реда

Хил. левове

б

1

800

Нефинансови предприятия

810

Финансови предприятия

820

Българска народна банка

821

Търговски банки

822

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

823

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

824

Застрахователи и пенсионни фондове

825

Застрахователи

826

Пенсионни фондове

827

Държавно управление

830

Централно държавно управление

831

Местно държавно управление

832

Социалноосигурителни фондове

833

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

840

Домакинства (физически лица)

850

Останал свят (нерезидентни единици)

860

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 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

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2014 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

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

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

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

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

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

БРОЙ 4
С Т Р. 9 7

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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 31.12.2014г. (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).

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 9 9

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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:

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 1 0 1

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА
Показатели
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
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:

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.
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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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 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.
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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

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
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

БРОЙ 4
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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:
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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.

(Хил. левове)

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

1

Отчет
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704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

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

а

5

Селскостопански науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки
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Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

б

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

а

Код на
реда

3

Медицински
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

140
150

2

Технически
науки
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Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за фундаментални изследвания

121

120

111

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

108

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 ............................................................................
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а

321

Друг персонал, зает с НИРД

1

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени
3

общо
4

5

общо

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени

5

общо
6

в т.ч.
жени

7

общо
9

общо
10

7

общо

8

в т.ч.
жени

Бакалаври и
магистри

11

общо

9

общо

10

в т.ч.
жени

13

общо
14

в т.ч.
жени

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

Доктори и
доктори на
науките

6

в т.ч.
жени

Технически
науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

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
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511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

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

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

110

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)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 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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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

С Т Р.
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(Възможен е повече от един отговор)

Стоки

Услуги

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:

ри-

“Х”)

твации
бхоили
иал-

ВЕСТНИК

1. Вашето предприятие самостоятелно

оди

ия,
ша
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Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?
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ред-
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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

БРОЙ 4
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В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?

ВЕСТНИК
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(Възможен е повече от един отговор)

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

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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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.)
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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:
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Приложение 6

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и
управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със
специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на
действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2015 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 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. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2014 година

2.

Справка за местните единици за 2014 година

3.

Справка за група предприятия през 2014 година

4.

Баланс към 31.12.2014 година

5.

Отчет за доходите 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.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2014 година

10.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2014 година

11.

Справка за платените данъци и такси през 2014 година

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

Стр.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към 31.12.2014 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 изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO) **
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при свързани предприятия това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго чуждестранно предприятие).
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейността си?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ**

V. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
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
VI. Вид на инвестиционното предприятие
№

Вид на инвестиционното предприятие

1.

Инвестиционен посредник

2.

Инвестиционно дружество

3.

Управляващо дружество

4.

Договорен фонд

5.

АДСИЦ - секюритизиращ в недвижими имоти

6.

АДСИЦ - секюритизиращ във вземания

7.

Национални инвестиционни фондове

8.

Лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Отбележете със знак “X” вида на
инвестиционното предприятие
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С Т Р. 1 2 3

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

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

Код (КИД 2008)**
Код (НКИД 2003)**
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
„Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
„Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд ” за предприятието.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

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

60%

X

A

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

БРОЙ 4
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 1 2 9
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БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Облигации

62122

Други

62123

Инвестиционни имоти

62130

Вземания от свързани предприятия

62140

Вземания по заеми

62150

Компенсаторни инструменти

62160

Дялове на колективни инвестиционни схеми

62170

Други

62180

Общо за група І

62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи
Дълготрайни нематериални активи

62210
62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

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

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4
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С Т Р. 1 3 1

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Други
Общо за група ІІ

63260
63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

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

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Други

64140

Общо за група І

64100

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

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал

65112

Невнесен капитал

65120

Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

Общо за раздел А

65000

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

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

67105

Задължения свързани с дивиденти

67110

Задължения в ценни книжа

67115

Задължения към финансови предприятия

67120

в т. ч. към банки

67121

Задължения към доставчици

67125

Задължения по търговски заеми

67130

в т. ч. по лизинг

67131

Задължения по получени аванси

67135

Задължения към персонала

67140

Данъчни задължения

67145

Задължения към осигурителни предприятия

67150

Други

67155

Общо за група I

67100

II. Задължения по получени чужди активи
Задължения по ценни книжа на клиенти

67210

Задължения по парични средства на клиенти

67220

Други

67230

Общо за група IІ

67200

Общо за раздел В

67000

Г. Приходи за бъдещи периоди

68000

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

68500

Д. Условни пасиви

68600

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА
Код на
реда

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

б

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

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

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

б

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

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

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в счетоводната политика
Грешки
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки
Изменение за сметка на собствениците
Емитиране
Обратно изкупуване
Нетна печалба/загуба за периода
Разпределение на печалбата
Дивиденти
Други
Покриване на загуба
Последващи оценки на дълготрайни материални и
нематериални активи
Увеличение
Намаление
Последващи оценки на финансови активи и
инструменти
Увеличение
Намаление
Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период
Промени от преводи на годишни финансови отчети на
предприятия в чужбина
Промени от преизчисляване на финансови отчети при
свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния период

Показатели

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

62750
62760

62740

62710
62711
62712
62720
62730

1

Премии от
емисии (премиен
резерв)
2
4

общи

Резерви

5

специални
6

други
7

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Целеви резерви

8

Загуба
9

10

11

Малцинствено
участие

(телефон)

(подпис)

Общо
собствен
капитал

Дата:

Преоценки

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерв от
последващи
оценки
3

Натрупана
печалба/загуба

ДЪРЖАВЕН

62690
62691
62692

б
62610
62620
62630
62640
62650
62651
62652
62660
62670
62671
62672
62680

Код на Основен
реда капитал

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БРОЙ 4
С Т Р. 1 3 5

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА
(Хил. левове)
Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

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

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400

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

62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

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

в това число:

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 ............................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 1 3 7

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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
2а

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

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:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2014 ГОДИНА
Сума - хил. лв.

Показатели

Код на
реда

начислени

платени/
получени

а

б

1

2

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни сметки

61511

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

61518
61512

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

61519

Лихви по дългови финансови инструменти

61513

Лихви по ДЦК

61514

Други лихви

61515

Общо за група І

61510

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

61521

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

61528
61522

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

61529

Лихви по неизплатени заплати в срок

61523

Лихви по държавни вземания

61524

Лихви по търговски задължения

61525

Други лихви

61526

Общо за група ІІ

61520

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 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

140

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 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

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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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.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б
2500
2510

1

Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
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:

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.
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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

в т.ч. търговски банки

1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2011

х

х

1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа1

2012

х

х

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

2020

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
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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
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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

х

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

2110

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2111

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2112

х

х

в т.ч. търговски банки
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2123

х

х

2113

х

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

Застрахователи

2115

x

x

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2116

х

х

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

1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа1

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
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(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

в т.ч. търговски банки

2252

х

х

2243

х

х

2244
2245

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2251

х

х

Общо задължения

2260

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

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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 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
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(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 4

ДЪРЖАВЕН

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

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
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:
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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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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 4
С Т Р. 1 5 5

а

321

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

4

в т.ч.
жени

3

4

5

общо

в т.ч.
жени

Висше
образование
общо

общо

5

общо
6

в т.ч.
жени

7

общо

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

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Технически
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

Естествени
науки

156

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

511

512

513

514

515

516

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 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 7

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 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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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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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

п
н

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.

Р

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*

Р

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:

п

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.)

Р
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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:
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Приложение 7

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионноосигурителни дружества, които са лицензирани по реда на
действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа
програма за 2015 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 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. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2014 година

2.

Справка за местните единици за 2014 година

3.

Справка за група предприятия през 2014 година

4.

Баланс към 31.12.2014 година

5.

Отчет за доходите 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.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2014 година

10.

Справка за платените данъци и такси през 2014 година

11.

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

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

Стр.
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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.
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III. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO) **
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при свързани предприятия това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго чуждестранно предприятие).
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейността си?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ**

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
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ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код

Код на поречие**

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

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

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

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

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO*

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията 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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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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30%
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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 7 5
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р. 1 7 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

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

32160
32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи

32230

Общо за група II

32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

V. Други нетекущи активи
в това число:
Отсрочени данъчни активи
Разходи за бъдещи периоди

32510
32520

Общо за група V

32500

Общо за раздел А

32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания

33260

Общо за група II

33200

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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а

б

III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

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

33410
33411
33420
33421
33430
33431

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

33435

Блокирани парични средства

33440

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

33441
33450
33451

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Котирани акции на финансови пазари

35115

Некотирани акции на финансови пазари

35116

Невнесен капитал
Изкупени собствени акции
Общо за група I

35120
35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

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

36200
36210
36220
36000

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

37110

Други нетекущи задължения

37120

Общо за група I

37100

ІI. Други нетекущи пасиви
в това число:
Отсрочени данъчни пасиви
Приходи за бъдещи периоди

37210
37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

180

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

42110

Разходи за външни услуги

42120

в това число:
За реклама

42121

За банка попечител

42122

За инвестиционни посредници

42123

За осигурителни посредници

42124

Разходи за амортизации

42130

Разходи за възнаграждения

42140

Разходи за осигуровки

42150

Разходи за командировки

42160

Други разходи

42170

в това число:
Обезценка на активи

42171

Провизии

42172

Общо за група І

42100

ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи

42210

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

42220

Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ

42230
42200

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

42310
42311
42320

в това число:
От преоценка

42321

Комисионни на инвестиционни посредници

42322

Разходи по операции с чуждестранна валута

42330

Други разходи

42340

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

42341
42300

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

42410
42411
42420

в това число:
От преоценка

42421

Комисионни на инвестиционни посредници

42422

Разходи по операции с чуждестранна валута

42430

Други разходи

42440

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

42441
42400

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Общо за група V

42500

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

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

Всичко (Общо разходи за дейността + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС
Общо за група І

45140
45100

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

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

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

45251
45200

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

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

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

45351
45300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

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

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в счетоводната политика
Грешки
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки
Изменение за сметка на собствениците
Увеличение
Намаление
Финансов резултат за текущия период (печалба/загуба)
Разпределение на печалбата
Дивиденти
Други
Покриване на загуба
Последващи оценки на активи и пасиви
Увеличение
Намаление
Последващи оценки на финансови активи и инструменти
Увеличение
Намаление
Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период
Промени от преводи на годишни финансови отчети на
предприятия в чужбина
Промени от преизчисляване на финансови отчети при
свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния период

Показатели

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

(име, презиме, фамилия)

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо собствен
капитал

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

Резерв от
Целеви резерви
последващи оценки
3
4

Ръководител:
Съставител:

Премии от емисии
(премиен резерв)
2

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

34250
34260

1

Основен
капитал

Натрупана
печалба/загуба

184

34240

б
34110
34120
34130
34140
34150
34151
34152
34160
34170
34171
34172
34180
34190
34191
34192
34210
34211
34212
34220
34230

Код на
реда

Резерви

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

С Т Р.
БРОЙ 4

31360
31370
31380
31390

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

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

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

31460

Други парични потоци от инвестиционна дейност

2

плащания
3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

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

31316

Други

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

31330

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

31320

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31312

Пенсионен резерв за УПФ

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА
Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 8 5

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Плащания на задължения по лизингови договори

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

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

31530

Парични потоци, свързани с получени заеми

31500

31520

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

x

x

2

3

нетен поток

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

плащания

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

x

x

1

постъпления

Предходен период

186

Лице за контакт:

б

а

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

Наименование на паричните потоци

Текущ период

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

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 ............................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 1 8 7

С Т Р.

188

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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:

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

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2014 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

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

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

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

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

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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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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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.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА
Показатели
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
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:

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.
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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

БРОЙ 4
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С Т Р. 1 9 5
(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.
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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

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
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

БРОЙ 4
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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:
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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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222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия
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Отчет
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704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

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

а

5

Селскостопански науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки
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Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

б

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

а

Код на
реда

3

Медицински
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

140
150

2

Технически
науки
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Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

200

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 ............................................................................
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321

Друг персонал, зает с НИРД

1

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени
3

общо
4

5

общо

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени

5

общо
6

в т.ч.
жени

7

общо
9

общо
10

7

общо

8

в т.ч.
жени

Бакалаври и
магистри

11

общо

9

общо

10

в т.ч.
жени

13

общо
14

в т.ч.
жени

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

Доктори и
доктори на
науките

6

в т.ч.
жени

Технически
науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

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
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511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

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

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

202

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)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 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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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 7

(Възможен е повече от един отговор)

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

(Продължава в брой 5)
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3357-П
от 22 декември 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „б“, чл. 4, ал. 1, чл. 10а, ал. 2, чл. 28,
ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, 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, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10,
чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1590
от 30.07.2014 г. на АПСК (ДВ, бр. 66 от 2014 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно Решение № 3324 от 22.12.2014 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на Здравна служба, намираща
се в местност Орешака, землището на с. Тулово,
община Мъглиж, област Стара Загора, обособена
част от „Tранспортен диагностично-консултативен
център“ – ЕООД, Бургас (наричана по-нататък
„обособената част“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 31 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
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2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 10а, ал. 2 ЗПСК осемдесет
на сто от паричните постъпления от продажбата
на обособената част да бъдат преведени по сметката на „Tранспортен диагностично-консултативен
център“ – ЕООД, Бургас, съгласно условията на
т. 2 от същата алинея.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3358-П
от 22 декември 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1571 от 19.05.2014 г. на агенцията (ДВ,
бр. 45 от 2014 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и Решение № 1594 от 25.11.2014 г.
(ДВ, бр. 101 от 2014 г.) за изменение на Решение
№ 1571 от 19.05.2014 г. на АПСК и протоколно
решение № 3325 от 22.12.2014 г. на Изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Видин, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10971.511.860 с площ 30 438 кв. м,
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намиращ се в гр. Видин, кв. Западна складова
зона, местност Алимана, община Видин, област
Видин, ведно с построените в него 11 сгради
(наричан по-нататък „имота“) да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 315 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 200 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 25-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 25-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
88

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1358
от 18 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4 , ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 967 от 19.12.2013 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново реши:
1. Намалява с 15 на сто приетата с Решение
№ 967 от 19.12.2013 г. (ДВ, бр. 5 от 2014 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 10 515 лв. за продажба на общински
нежилищен имот със стопанско предназначение,
представляващ: „Фризьорски салон – реална част
от сграда (Битов комбинат), попадаща в УПИ ІІ
от кв. 90 по плана на с. Самоводене, заедно със
съответстващите на обособената част идеални
части от общите части на сградата и право
на строеж, съобразно застроената площ върху
УПИ“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 526 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
В. Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 3155 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
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7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща
разлика между договорената цена и внесения
депозит, да се заплати в български левове по
сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП
при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни
средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена, срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 12 месеца считано от
датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от
шест месеца считано от предходната вноска по
разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община ВеликоТърново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
82
РЕШЕНИЕ № 1359
от 18 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 617 от 28.03.2013 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново реши:
1. Намалява с 30 на сто приетата с Решение
№ 617 от 28.03.2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 4060 лв. за продажба на общински
нежилищен имот със стопанско предназначение,
представляващ: „Незастроен УПИ ХVІІІ – „за
обслужващи дейности“, от кв. 59 по ПУП – ПР на
гр. Килифарево, целият с площ 580 кв. м“ – собственост на Община Велико Търново.
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2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 400 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 1218 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. За п ла ща нет о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта
за определяне на купувач. Дължимата сума,
представляваща разлика между договорената цена
и внесения депозит, да се заплати в български
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
83
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 965
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
регулация), с който УПИ VІІІ – за кравекомплекс,
в квартал 104 по ПУП на с. Върбица и поземлени имоти № 244001, 244002, 244003, 244004 по
КВС за землището на с. Върбица се обединяват
в общ самостоятелен урегулиран поземлен имот
VІІІ – кравекомплекс, в квартал 104 по ПУП
на с. Върбица, като се изменя регулационната
граница на населеното място, така че поземлени
имоти № 244001, 244002, 244003, 244004 влизат в
регулацията на населеното място.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Горна Оряховица до Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
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РЕШЕНИЕ № 970
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
регулация) за УПИ ІІІ – за ЖС, УПИ VІІ – за
гаражи, и УПИ VІІІ – за ЖС и гаражи, в квартал 30 по ПУП на район „Север“ на гр. Горна
Оряховица, според който УПИ VІІІ – за ЖС и
гаражи, се разделя на УПИ XV – за гаражи,
в квартал 30 и УПИ I – за ЖС, в квартал 301
и се прокарва улица с о.т. 267 – о.т. 267а – о.т.
268а – о.т. 268б – о.т. 85. Обособява се улица с
о.т. 85 – о.т. 85а – о.т. – 20б за сметка на УПИ
VII – за гаражи, в квартал 30 (намалява се площ
та му). Обособява се улица с о.т. 85 – о.т. 20в –
о.т. 20б – о.т. 20а за сметка на УПИ III – за ЖС,
в квартал 30 (намалява се площта му) и се създава квартал 302 съгласно изработения проект.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Горна Оряховица до Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1007
от 26 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 1, т. 1 АПК и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският
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съвет – Свиленград, одобрява общ устройствен
план на Свиленград.
Председател:
Г. Еленков
9165

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1511
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 12 ЗМСМА,
чл. 8, ал. 9 ЗОС, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Допълва годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост,
за 2014 г., приета с Решение № 1084 по протокол
№ 29 от заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2014 г., в част: Имоти за продажба,
с имот УПИ Х – фурна, с планоснимачен номер
145, заедно с построената в него полумасивна едноетажна сграда, намираща се в кв. 2, с. Стрелец,
община Стара Загора.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: урегулиран поземлен имот, намиращ
се в с. Стрелец, община Стара Загора, с площ
1000 кв. м, съставляващ урегулиран поземлен
имот № Х – фурна (отреден за фурна), с планоснимачен номер 145 в квартал 2 по плана на
селото при граници на УПИ: север – парцел IX146, юг – улица, изток – улица, запад – парцел
XI-146, заедно с построената в него полумасивна
едноетажна сграда, построена през 1956 г., със
застроена площ 168,10 кв. м, състояща се от пет
помещения, при граници на сградата: север –
двор, юг – улица, изток – двор, запад – двор.
За имота е съставен АОС частна № 00968
от 7.11.2000 г., надлежно вписан в службата по
вписванията.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
4800 лв., в т.ч. стойност на земята 2900 лв., без ДДС.
5. Определя стъпка на наддаване 450 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
1000 лв., който се внася по банкова сметка на
общината до 12 ч. на 19-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от Информационния
център на общината след заплащане на 150 лв. в
касата на общината.
8. Предложени ята за у частие в т ърга се
приемат в деловодството на общината до 17 ч.
на 19-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
10. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
11. В случай на непровеждане на търга ще се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
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11.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11.2. Срок за заплащане на депозита – до
12 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.4. Търгът ще се проведе на 51-вия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на органа за приватизация и следприватизационен контрол да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
14. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
Председател:
Е. Христов
52
РЕШЕНИЕ № 1629
от 18 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 62, ал. 9 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за застрояване за УПИ № I – спорт,
атракции, озеленяване, кв. 334а по плана на
гр. Стара Загора, елемент от комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) – за изграждане на обект „Кафе-аперитив и обществени
тоалетни“. Съгласно проекта за изменение на
плана за застрояване – за УПИ № I – спорт, атракции, озеленяване, се установява устройствена
зона Ссаозр (смесена устройствена зона за спорт,
атракции, озеленяване и рекреация) – високо
свободно застрояване, с указаните в проекта
показатели: максимална плътност – 15 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване
(Кинт.) – 0,2, минимална озеленена площ – 60 %.
Елемент на КПИИ е инвестиционен проект за
обект: „Кафе-аперитив и обществени тоалетни“
с Разрешение за строеж № 19-590 от 22.12.2014 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Стара Загора, до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
7

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ЗАПОВЕД № 645
от 18 декември 2014 г.
На основа н ие ч л. 10, а л. 8 ЗНП, ч л. 15,
ал. 1 ППЗНП във връзка със Заповед № 275 от
26.06.2014 г., (ДВ, бр. 56 от 2014 г.) променям
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адреса на управление на ЦДГ „Иглика“ – с. Синапово, от сградата на ЦДГ „Иглика“ – с. Синапово, в сградата на филиала на детската градина
в с. Устрем – с. Устрем, община Тополовград,
област Хасково, ул. Възраждане 3.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Красимира Ятакчиева – началник-отдел
„Хуманитарни и социални дейности“ – Община
Тополовград.
Кмет:
Б. Божинов
69

ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 138
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 2, т. 2 ЗУТ и § 8 ПРЗУТ Общинският съвет – гр. Трявна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване за частично
изменение на застроителния и регулационен
план на гр. Трявна за кв. 1А и кв. 2, обхващащ района на к в. Тепавици. Изменението
засяга поземлени имоти в участъците на: улица
о.т. 643 – 631 – 636 – 661; улица о.т. 636 – 652а;
улица о.т. 631 – 631г, както следва:
1. Промяна в регулацията и габарита на
улицата, предвидена за изграждане от о.т. 643
до о.т. 920.
– Урегулиране на нов квартал 137 от южната
страна на предвидената за изграждане улица с
получени нови УПИ със следните градоустройствени показатели:
– За УПИ І-2286; УПИ ІІ-2285; УПИ ІІІ-2284;
УПИ VІІ-2277; УПИ VІІІ-2288; УПИ ІХ-2287;
УПИ Х-2276; УПИ ХІІІ-2280; УПИ ХІV-2281 – жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност (Жм):
макс. Пзастр. – 60 %; интензивност на застр.
Кинт. – макс. 1,2; Позел. – минимум 40 %; характер на застрояване – нискоетажно до 10 м;
начин на застрояване – свободно застрояване.
Ограничителните линии на застрояване отстоят на 3 м от улична и странични регулационни
линии и 5 м от дъно на имот.
– За УПИ V-2282; УПИ VІ-2274; УПИ ХІ-2278;
УПИ ХІІ-2279 – жилищна устройствена зона с
преобладаващо застрояване с малка височина и
плътност (Жм): макс. Пзастр. – 60 %; интензивност на застр. Кинт. – макс. 1,2; Позел. – минимум 40 %; характер на застрояване – нискоетажно
до 10 м; начин на застрояване – свързано застрояване в два имота. Ограничителните линии на
застрояване отстоят на 3 м от улична и странични
регулационни линии и 5 м от дъно на имот;
– За УПИ ІV-2283; УПИ ХV-2371; УПИ ХVІ2370 – за озеленяване.
Получените УПИ в кв. 137 са с площи, както
следва:
– У ПИ І-2286 – 811 к в. м; У ПИ ІІ-2285 –
433 кв. м; УПИ ІІІ-2284 – 300 кв. м; УПИ ІV2283 – 459 кв. м; УПИ V-2282 – 249 кв. м; УПИ VІ2274 – 718 кв. м; УПИ VІІ-2277 – 695 кв. м; УПИ
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VІІІ-2288 – 991 кв. м; УПИ ІХ-2287 – 894 кв. м;
УПИ Х-2276 – 664 кв. м; УПИ ХІ-2278 – 579 кв. м;
У ПИ Х ІІ-2279 – 349 к в. м; У ПИ Х ІІІ-2280 –
1139 кв. м; УПИ ХІV-2281 – 674 кв. м; УПИ ХV2371 – 694 кв. м; УПИ ХVІ-2370 – 3149 кв. м.
2. Обединяване и преотреждане на кв. 2 с
обособени нови УПИ със следните градоустройствени показатели:
– УПИ І-1794; УПИ ІІ-1791; УПИ ІІІ-1792;
УПИ ІV-1793; УПИ V-1794; УПИ VІ-1795; УПИ
VІІ-1883; УПИ VІІІ-1839; УПИ ІХ-1840; УПИ
Х-2148 – жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност
(Жм): макс. Пзастр. – 60 %; интензивност на
застр. Кинт. – макс. 1,2; Позел.– минимум 40 %;
характер на застрояване – нискоетажно до 10 м;
начин на застрояване – свободно застрояване.
Ограничителните линии на застрояване отстоят на 3 м от улична и странични регулационни
линии и 5 м от дъно на имот.
Получените УПИ в кв. 2 са с площи, както
следва:
– У ПИ І-1794 – 1226 к в. м; У ПИ ІІ-1791 –
615 кв. м; УПИ ІІІ-1792 – 395 кв. м; УПИ ІV1793 – 397 кв. м; УПИ V-1794 – 553 кв. м; УПИ VІ1794 – 762 кв. м; УПИ VІІ-1838 – 610 кв. м; УПИ
VІІІ-1839 – 1306 кв. м; УПИ ІХ-1840 – 2221 кв. м;
УПИ Х-2148 – 822 кв. м.
3. Обединяване и преотреждане на квартал
136 с обособени нови УПИ със следните градоустройствени показатели:
– УПИ І-2540; УПИ ІІ-2150; УПИ ІІІ-2660 – чисто производствена зона (Пч); макс. Пзастр. – 60 %;
и н т ен зи вно с т н а з ас т р. К и н т. – м а кс. 1, 5;
Позел. – м и н и м у м 25; нач и н на зас т роя ване – свързано застрояване;
– УПИ ІV – за озеленяване.
Получените УПИ в кв. 136 са с площи, както
следва:
– У ПИ І-2540 – 1879 кв. м; У ПИ ІІ-2150 –
595 к в. м; У П И І І І-2 6 6 0 – 29 2 к в. м; У П И
ІV – 153 кв. м.
4. Обединяване и преотреждане на кв. 138,
стар кв. 1А, с обособени нови УПИ със следните
градоустройствени показатели:
– УПИ І-1796; УПИ ІІ-1797; УПИ ІІІ-1798;
УПИ ІV-1800; УПИ V-1799; УПИ VІ-2716 – жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност (Жм):
макс. Пзастр. – 60 %; интензивност на застр.
Кинт. – макс. 1,2; Позел. – минимум 40 %; характер на застрояване – нискоетажно до 10 м;
начин на застрояване – свободно застрояване.
Ограничителните линии на застрояване отстоят на 3 м от улична и странични регулационни
линии и 5 м от дъно на имот.
В кв. 138 външната регулационна линия за
УПИ ІV-1800, УПИ І-1796 съвпада със западната
имотна граница на поземлените имоти № 1800
и № 1796. За УПИ VІ-2716 външната регулационна линия съвпада с югоизточната граница на
поземлен имот № 2716.
Получените УПИ в кв. 138 са с площи, както
следва:
– У ПИ І-1796 – 1194 к в. м; У ПИ ІІ-1797 –
895 кв. м; УПИ ІІІ-1798 – 503 кв. м; УПИ ІV1800 – 959 кв. м; УПИ V-1799 – 383 кв. м; УПИ
VІ-2716 – 369 кв. м.
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5. Урегулиране на нов квартал 139 с получени нови УПИ със следните градоустройствени
показатели:
– УПИ І-1801; УПИ ІІ-1801 – жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка
височина и плътност (Жм): макс. Пзастр. – 60 %;
и н т ен зи вно с т н а з ас т р. К и н т. – м а кс. 1, 2;
Позел.– минимум 40 %; характер на застрояване – нискоетажно до 10 м; начин на застрояване – свободно застрояване. Ограничителните
линии на застрояване отстоят на 3 м от улична
и странични регулационни линии и 5 м от дъно
на имот.
В кв. 139 външната регулационна линия за
УПИ І-1801 и УПИ ІІ-1801 съвпада със западната,
южната и източната граница на поземлен имот
№ 1801.
Получените УПИ в кв. 139 са с площи, както
следва:
– У ПИ І-1801 – 832 к в. м; У ПИ ІІ-1801 –
1005 кв. м.
6. Урегулиране на нов квартал 140 с получени нови УПИ със следните градоустройствени
показатели:
– УПИ І-1828; УПИ ІІ-1802; УПИ ІІІ-1841; УПИ
ІV-1842; УПИ V-1843; УПИ VІ-1844; УПИ VІІ-1845;
УПИ VІІІ-2544; УПИ ІХ-1846; УПИ Х-1846; УПИ
ХІ-2553; УПИ ХІІ-2554 – жилищна устройствена
зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност (Жм): макс. Пзастр. – 60 %;
и н т ен зи вно с т н а з ас т р. К и н т. – м а кс. 1, 2;
Позел.– минимум 40 %; характер на застрояване – нискоетажно до 10 м; начин на застрояване – свободно застрояване. Ограничителните
линии на застрояване отстоят на 3 м от улична
и странични регулационни линии и 5 м от дъно
на имот;
– УПИ ХІІІ-1847 – чисто производствена зона
(Пч); макс. Пзастр. – 60 %; интензивност на застр.
Кинт. – макс. 1,5; Позел. минимум 25, начин на
застрояване – свободно застрояване.
В кв. 140 външната регулационна линия за
УПИ Х-1846, УПИ ІХ-1846, УПИ VІІІ-2544, УПИ
VІІ-1845, УПИ VІ-1844, УПИ V-1843, УПИ ІV-1842,
УПИ ІІІ-1841, УПИ ІІ-1802 и УПИ І-1828 съвпада
с югоизточните граници на поземлени имоти:
№ 1846, № 2544, № 1845, № 1844, № 1843, № 1842,
№ 1841, № 1802 и № 1828.
Получените УПИ в кв. 140 са с площи, както
следва:
– У ПИ І-1828 – 1470 кв. м; У ПИ ІІ-1802 –
873 кв. м; УПИ ІІІ-1841 – 1710 кв. м; УПИ ІV1842 – 551 кв. м; УПИ V-1843 – 610 кв. м; УПИ
VІ-1844 – 851 кв. м; УПИ VІІ-1845 – 1057 кв. м;
У ПИ V ІІІ-2544 – 1319 к в. м; У ПИ І Х-1846 –
962 кв. м; УПИ Х-1846 – 3026 кв. м; УПИ ХІ2553 – 1409 кв. м; УПИ ХІІ-2554 – 1194 кв. м;
УПИ ХІІІ-1847 – 1706 кв. м.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Габрово, чрез
Община Трявна.
Председател:
Н. Цанева
8

С Т Р.

218

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 139
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Трявна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Трявна, за
УПИ ХХІV – трафопост, и УПИ ХХV – за стопански дейности, кв. 20. Изработеният проект за
частично изменение на ЗРП за кв. 20 предвижда
осигуряване на транспортен достъп за УПИ
ХХІ-1579 и УПИ ХХ-1578. Проектирана е улица
с проектоидентификатор 73403.501.3006, западно
от съществуващата пътека (стълби) на 4 м от нея,
като в северната є част ширината є е 7,5 м. Създадени са нови осови точки – 274а, 274б и 274в.
От У ПИ Х Х І V – т рафопос т (по К К ПИ
73403.501.2735 с площ 356 кв. м), собственост
на Община Трявна, се отнемат 52 кв. м, а от
УПИ ХХV – за стопански дейности (по КК ПИ
73403.501.2013 с площ 6380 кв. м), собственост на
Людмила Миткова Анкова, се отнемат 123 кв. м.
Новите площи на УПИ ХХІV и УПИ ХХV са:
УПИ ХХІV – трафопост – 304 кв. м;
У ПИ Х Х V – за стопанск и дейности –
6257 кв. м.
Изготвени са надлъжен профил по оста на
новопроектираната улица и напречни профили
в характерни точки на оста.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Габрово, чрез
Община Трявна.
Председател:
Н. Цанева
9

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Ямбол, до Административния съд – Ямбол.
Председател:
Т. Петкова
53

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № 537
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Братя
Даскалови, реши:
1. О д о б р я в а п р о е к т а з а и з м е н е н и е н а
ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица
с осови точки 65 – 66, и проекта за изменение на
регулационен план (ПР) за УПИ VII-209, ХI-209 и
ХII-209 в кв. 21 и УПИ VI-227, VII-226, VIII-225,
IV-220 в кв. 28 по плана на с. Гранит.
2. Проектът за ПУР предвижда отпадане на
улицата между осови точки 65 и 66, която минава
през имот 209, проектиране на нова улица южно и
западно от имот 209 по плана на с. Гранит. Проектът за изменение на регулационен план (ПР)
предвижда промяна на регулационната граница
за УПИ VII-209 да съвпадне със съществуващата
кадастрална граница по плана на с. Гранит.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – с. Братя Даскалови, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
М. Милев
9169

РЕШЕНИЕ № ХLІ-12
от 16 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен електропровод
20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.71.1 по кадастралната карта на
гр. Ямбол, м. Стария разсадник, във връзка с
изграждане на обект: „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“.
Трасето на кабелния електропровод започва
от съществуваща ел. мрежа 20 kV, извод „Околовръстен“, п/я Ямбол от ЖР № 8, като частта
с дължина 194,50 м е в строителните граници
на гр. Ямбол, а извън урбанизираната територия
трасето е с дължина 713,80 м, преминаващо през
поземлени имоти – публична общинска собственост, с идентификатори 87374.71.672, 87374.71.636,
87374.71.659 и достигащо до новопредвиден БКТП
в поземлен имот с идентификатор 87374.71.1 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Стария
разсадник.

49. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс във връзка
с чл. 149, ал. 4 ЗУТ е издал Заповед № РД-02-15-157
от 15.12.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж № РС-76
от 1.12.2014 г. (ДВ, бр. 101 от 2014 г.), издадено
на „Мобилтел“ – ЕАД, за обект „Изтегляне на
оптичен кабел в съществуваща тръбна канална
мрежа в участък Пловдив – Хасково“, като на
страница първа, ред пети след думите „в участъка“
думите „Панагюрище – Пазарджик – Пловдив“ се
заменят с „Пловдив – Хасково“. Заповедта може
да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
80
51. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-84 от 23.12.2014 г. за обект: „Реконструкция
и модернизация на сграда „Магазия 1“, на територията на пристанище „Изток – Бургас“ в имот с
идентификатор № 07079.618.1019, кв. 1, урегулиран
поземлен имот VІ „За ОО, озеленяване, приста-
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нищна инфраструктура и трафик кула“ по плана
на гр. Бургас. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
85
1. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ обявява конкурси за: професор по 2.1. Филология (американска култура и литература) – един;
доценти по: 5.11. Биотехнологии (индустриални
биопродуценти и биотехнологични производства) – един; 4.1. Физически науки (радиофизика и
физическа електроника) – един; главни асистенти
по: 3.6. Право (конституционно право) – един; 3.8.
Икономика (статистика и демография) – един; 2.1.
Филология (история на българския език) – един;
3.6. Право (наказателно право) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, стая 108, София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/987-36-34;
02/9308-701. Приемно време – от 15 до 17,30 ч.
89
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурси за заемане
на академичните длъжности: главен асистент по
05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия,
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство за нуждите на сектор „Екранни изкуства“;
доцент по 05.08.02. Музикознание и музикално
изкуство (църковна хорова музика), област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
за нуждите на сектор „Музика“, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Кракра 21, справки – на тел. 02/944-24-14.
39
40. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
5. Технически науки; професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна
специалност „Динамика, балистика и управление
на полета на летателни апарати“ (за приложение
в дистанционните изследвания) за нуждите на
секция „Аерокосмически системи за управление“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи – в канцеларията на ИКИТ – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, ст. 413, тел. 02/988 35 03.
64
6. – Общ и на Ива й ловг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 61 АПК съобщава че е
изработен проект за изменение на част от подробен устройствен план на с. Ламбух, като от
квартал 22 се образува нов квартал 24, отпада
нереализираната улица от осова точка (о.т.) 3 до
осова точка (о.т.) 14, прокарва се нова улица по
сега изградената от осова точка (о.т.) 3а-3б-3в-3г-3д-
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3и-3е-3ж-11б-11а, създава се тупик от осова точка
(о.т.) 3и-3й-3к до осова точка (о.т.) 3л, променя
се уличната регулация на УПИ VІІІ-55 от кв. 19
и дворищната регулация на УПИ І-34, УПИ ІІ33, УПИ ІІІ-35, УПИ ІV-56 от кв. 22 и УПИ І-29,
УПИ ІІ-30, УПИ ІІІ-32, УПИ ІV-58, УПИ V-58,
УПИ VІ-57, УПИ VІІ-59 и УПИ VІІІ-31 от кв. 24
по ПУП на с. Ламбух, ЕКАТТЕ 43128, община
Ивайловград. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 304 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ивайловград.
115
6. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – устройствени план-схеми за обект: „Кабели НН за външно ел. захранване на апартамент
№ 10 от жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.
40 по плана на СО Инцараки, представляващ ПИ
11538.504.301 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.504.589 по кадастралната
карта на СО Инцараки, землище гр. Свети Влас“.
Трасето за полагане на кабели НН се прокарва
през имот – публична общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор по одобрена
кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица. Трасето започва от съществуващ ШКД6
пред ПИ 11538.504.304, преминава през второстепенна улица с идентификатор 11538.504.589 и
достига до ново ТЕПИ пред УПИ ХХХІV-273,
кв. 40, с идентификатор 11538.504.301 по КК на
СО Инцараки, землище гр. Свети Влас. Проектната дължина на трасето е около 25 м, които са
изцяло в урбанизирана територия, и се създава
сервитут с ширина 0,60 м от едната страна и
1,50 от другата страна на трасето с обща площ
60 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
75
7. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение
на ПУП – устройствени план-схеми за обект:
„Кабели НН за външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-319, кв. 37
по плана на СО Инцараки, представляващ ПИ
11538.504.411 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.504.591 по кадастралната
карта на СО Инцараки, землище гр. Свети Влас“.
Трасето за полагане на кабели НН се прокарва
през имот – публична общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.591 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
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улица. Трасето започва от съществуващ стълб
пред ПИ 11538.504.408, преминава през второстепенна улица с идентификатор 11538.504.591
и достига до ново ТЕПО пред УПИ VІІ-319, кв.
37, с идентификатор 11538.504.411 по КК на СО
Инцараки, землище гр. Свети Влас. Проектната дължина на трасето е около 5 м, които са
изцяло в урбанизирана територия, и се създава
сервитут с ширина 0,60 м от едната страна и
1,50 м от другата страна на трасето с обща площ
9 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
76
8. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – устройствени план схеми за обект: „Кабели
НН за външно ел. захранване на пристройка и
надстройка на съществуваща жилищна сграда
в УПИ Х-86, кв. 15 по плана на СО Инцараки,
представляващ ПИ 11538.504.92 по КК на гр. Свети
Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585
по кадастралната карта на СО Инцараки, землище гр. Свети Влас“. Трасето за полагане на
кабели НН се прокарва през имот – публична
общинска собственост, представляващ имот с
идентификатор по одобрена кадастрална карта:
ПИ 11538.504.585 с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ ШКД6 пред ПИ 11538.504.77,
преминава през второстепенна улица с идентификатор 11538.504.585 и достига до ново ТЕПО пред
УПИ Х-86, кв. 15, с идентификатор 11538.504.92
по КК на СО Инцараки, землище гр. Свети
Влас. Проектната дължина на трасето е около
12 м, които са изцяло в урбанизирана територия,
и се създава сервитут с ширина 0,60 м от едната
страна и 1,50 м от другата страна на трасето с
обща площ 24 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 35, ет. 3,
тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
77
9. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – устройствени план-схеми за обект: „Кабели НН“ за външно ел. захранване на жилищна
сграда в УПИ VІІ-354, кв. 23 по плана на СО
Инцараки, представляващ ПИ 11538.504.862 по
КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имоти
ПИ 11538.504.449 и 11538.504.587 по кадастралната
карта на СО Инцараки, землище гр. Свети Влас“.
Трасето за полагане на кабели НН се прокарва
през имоти – публична общинска собственост,
представляващи имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.587 с трайно
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предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица и ПИ 11538.504.449 с предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване: дере. Трасето започва от съществуващо
ТНН на МТП „Инцараки 1“ в ПИ 11538.504.587,
преминава през дере 11538.504.449 и второстепенна
улица с идентификатор 11538.504.587 и достига
до ново ТЕПО пред УПИ VІІ-354, кв. 23, с идентификатор 11538.504.862 по КК на СО Инцараки,
землище гр. Свети Влас. Проектната дължина на
трасето е около 22 м, които са изцяло в урбанизирана територия, и се създава сервитут с ширина
0,60 м от едната страна и 1,50 м от другата страна
на трасето с обща площ 49 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация,
стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
78
10. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение
на ПУП – устройствени план-схеми за обект:
„Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП
20/0,4 kV за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214
(бивш 11538.15.196) по плана на местност Юрта,
землище гр. Свети Влас, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.125, 11538.504.585, 11538.504.593
и 11538.15.214 по кадастралната карта на СО
Инцараки и местност Юрта, землище гр. Свети
Влас“. Трасето за полагане на кабели 20 kV се
прокарва през имоти – общинска собственост,
представляващи имоти с идентификатори по
одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.585
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, и ПИ 11538.504.593 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица. Трасето започва от съществуващ БКТП
„Инцараки“ в ПИ с идентификатор 11538.504.125,
преминава през второстепенни улици с идентификатори 11538.504.585 и 11538.504.593 и завършва
в нов БКТП в поземлен имот с идентификатор
11538.15.214 по кадастралната карта на СО Инцараки и местност Юрта, землище гр. Свети
Влас. Дължината на трасето е 585 м и се създава
сервитут с ширина 0,60 м от едната страна и
1,50 м от другата страна на трасето. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация,
стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
79
1. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасета на „Електропровод“ и „Водопровод“ – съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на ПИ 129026, м. Петков кръст,
землище на с. Годлево, община Разлог, с възло-
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жител „Маноли Тур“ – ЕООД. Трасето минава
през имоти с № 129031, № 129030 и № 000304,
землище на с. Годлево, община Разлог. Проектът
е изложен в стая № 306 на Община Разлог. 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.
72
83. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ
в обхват: улични отсечки: от о.т. 533 до о.т. 411, от
о.т. 410 до о.т. 420, от о.т. 481 до о.т. 471, от о.т. 481
до о.т. 479; улични кръстовища при: о.т. 410а,
о.т. 413, о.т. 414а, о.т. 420, о.т. 477 и о.т. 533; УПИ
II и УПИ III, кв. 120, УПИ I, кв. 104а, УПИ I и
УПИ V, кв. 62а, УПИ I и УПИ II, кв. 35а, УПИ I, кв.
35в, по плана на гр. Стамболийски. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
73
10. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за: 1.
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на подземен електропровод
20 kV за поземлен имот ПИ 87374.73.747 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Старото летище;
2. подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и
водопроводно отклонение за поземлен имот ПИ
87374.73.747 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
м. Старото летище. Проектите за ПУП – ПП, са
изложени за разглеждане в Община Ямбол, стая
304. 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 проектите
до общинската администрация.
114

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава за оспорване
от „АСМ – БГ Инвестиции“ – А Д, София, и
„Рес Технолъджи“ – АД, София, подадено чрез
пълномощник адв. Костадин Сирлещов срещу
Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ), приети с Протоколно решение № 110 от
18.07.2013 г. от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР) (ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
по което е образувано адм.д. № 11171/2013 г. по
описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
65
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване на Постановление № 59
на Министерския съвет от 14.03.2014 г. за изменение на чл. 8 от Правилника за организацията
и дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет (ред. към ДВ, бр. 25 от 2014 г. – обн., ДВ,
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бр. 28 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32
и 75 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.) от Богомил
Сашов Богомилов чрез пълномощник адв. Васил
Дундов с адрес София, ул. Голо бърдо 22, вх. А,
ап. 3, по което е образувано адм.д. № 15537/2014 г.
по описа на Върховния административен съд, I
колегия, VIII отделение, насрочено за 20.05.2015 г.,
11 ч., 1-ва зала.
66
Административният съд – Благоевград, обявява, че с жалба на Димитър Иванов Андреев,
Смилен Димитров Андреев и Марян Димитров
Андреев, и тримата с адрес: Благоевград, ул. Св.
Иван Рилски 10, се оспорва Заповед № 1632 от
24.11.2014 г. на кмета на община Благоевград, с
която е одобрен подробен устройствен план – изменение на вътрешните регулационни линии на
УПИ ІІ-1185, кв. 100 по плана на V микрорайон,
Благоевград, по имотните граници на имот с
идентификатор 04279.606.26 по кадастралната
карта на Благоевград и отреждане на УПИ ІІ за
имот с идентификатор 04279.606.26. По жалбата
на Димитър Иванов Андреев, Смилен Димитров
Андреев и Марян Димитров Андреев е образувано
адм. д. № 902/2014 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.03.2015 г. от 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародването на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; з) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
110
Софийският градски съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Флавиен Жаки Моние, гражданин
на Франция, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в канцеларията на Софийския градски
съд, гражданско отделение, ІІІ брачен състав,
София, бул. Витоша 2, ет. 1, стая 71, за да получи
препис от искова молба и приложенията, подадена
от Магдалина Петрова Моние по предявен иск с
правно основание чл. 62, ал. 2 СК (за оспорване
на бащинство), и по която е образувано гр. д.
№ 6771/2014 г. по описа на СГС, ГО, ІІІ брачен
състав, срещу него. В случай че ответникът не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
22

С Т Р.

222

ДЪРЖАВЕН

Ра йон н и я т с ъд – Х арма н л и, г ра ж да нск а
колегия, призовава Нина Алексеевна Станева,
гражданка на Автономна република Коми, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.02.2015 г.
в 9 ч. като ответница по гр. д. № 862/2014 г., заведено от Александър Кръстев Станев по чл. 49
СК. На основание чл. 48, ал. 2 ГПК указва на
ответницата Нина Алексеевна Станева, че при
неявяване в съдебно заседание, за да получи
препис от исковата молба и приложенията, съдът
ще є назначи особен представител на разноски
на ищцата.
109

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на Браншовата
камара на индустриалните хлебопроизводители
и сладкари в България (БКИХСБ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
общо събрание на 26.02.2015 г. в 12 ч. в офиса на
БКИХСБ в София, бул. България 110, офис 7А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БКИХСБ през 2014 г.; 2. отчет за финансовото
състояние на БКИХСБ през 2014 г.; 3. доклад на
контролната комисия; 4. приемане на бюджета
на БКИХСБ за 2015 г. и определяне на членския
внос; 5. разни. Регистрацията на членовете или
писмено упълномощените представители ще се
извършва от 11,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
108
Галя Стойнева Георгиева – ликвидатор на
Българската асоциация за улавяне и съхранение
на въглероден диоксид – в ликвидация, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на асоциацията на 2.03.2015 г.
в 13 ч. в София, район „Средец“, бул. Фритьоф
Нансен 9, при следния дневен ред: 1. приемане на
началния и окончателния ликвидационен баланс
на асоциацията; проект на решение: приемат
се началният и окончателният ликвидационен
баланс на асоциацията; 2. приемане на пояснителния доклад към баланса; проект на решение:
приема се пояснителният доклад към баланса
на асоциацията; 3. приемане на годишния отчет
на ликвидатора; проект на решение: приема се
пояснителният доклад към баланса на асоциацията; 4. приемане на решение за разпределяне на
имуществото на асоциацията; проект на решение:
към датата на общото събрание асоциацията
не разполага с подлежащо на разпределение
имущество; 5. освобождаване от отговорност на
ликвидатора за цялостната му дейност в това
качество; проект на решение: освобождава се
от отговорност ликвидаторът на асоциацията за
цялостната му дейност в това качество; 6. вземане
на решение за заличаване на асоциацията; проект на решение: взема се решение за заличаване
на асоциацията и се възлага на ликвидатора да
подаде заявление за заличаване на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 29 от устава на асоциацията събранието
ще се проведе на 2.03.2015 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на учредителите
на посочения по-горе адрес всеки работен ден
от 10 до 17 ч.
98
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска федерация по фехтовка“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква второ редовно
заседание на общото събрание на сдружението
на 5.03.2015 г. в 11 ч. в София, бул. Васил Левски
75, сграда на ММС, ет. 5, заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на Процедурен
правилник за работата на общото събрание; 2.
избор на председател; 3. попълване състава на
управителния съвет; 4. приемане на отчет за
дейността на БФФ за 2014 г.; 5. приемане на
отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г.; 6.
приемане на бюджет за 2015 г.
81
4. – Управителният съвет на Сдружение за
подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 10.03.2015 г. в
15 ч. на адрес: София, ул. Лавеле 19, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на събранието; 2. представяне на председателя
на събранието; 3. доклад за дейността на сдружението през 2013 г.; 4. разисквания по доклада; 5.
доклад за финансовото състояние на сдружението, приемане на годишния счетоводен отчет на
сдружението за 2013 г. и определяне и приемане
на бюджета за 2014 г.; 6. промени в състава на
управителния съвет/приемане на оставката на
член от УС и попълване на състава с нови; 7.
приемане на промени в устава/промяна на адреса на седалище и управление на сдружението;
8. предложения за обсъждане на други актуални
за сдружението въпроси, в т. ч. обсъждане на
развитието на сдружението; 9. организационни
въпроси/разни. Поканват се всички членове да
присъстват на общото събрание. Юридическите
лица, членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 16 ч.
99
1. – Управителният съвет на сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко
Енергия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.03.2015 г. в 14 ч.
в София, конферентна зала „Преслав“ в хотел
„Хемус“, при следния дневен ред: 1. отчет за
изпълнението на плана и бюджета за 2014 г.; 2.
приемане на план за дейността и бюджет на сдружението за 2015 г.; 3. избор на управителен съвет,
председател и заместник-председател; 4. други
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същата дата, на
същото място и дневен ред независимо от броя
на явилите се членове.
91
3. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Българска федерация по хокей на трева“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и решение на
УС на сдружението свиква общо събрание на
членовете му на 20.03.2015 г. в 17 ч. в Пловдив,
ул. Златю Бояджиев 2, хотел „Новотел Пловдив“, зала „Пловдив“, при следния дневен ред:
1. изключване на членове на БФХТ; 2. приемане
на нови членове на БФХТ; 3. отчетен доклад за
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дейността на БФХТ за периода 1.01. – 31.12.2014 г.;
4. отчетен доклад за финансовата дейност на
БФХТ за периода 1.01. – 31.12.2014 г.; 5. вземане
на решение за размера на годишния членски
внос съгласно решение на УС от 27.09.2014 г.;
6. приемане на бюджета на БФХТ за 2015 г.; 7.
връчване на призове за състезатели и треньори
на 2014 г.; 8. връчване на почетни награди на
БФХТ; 9. вземане на решение относно организацията и честването на 25-годишния юбилей
на БФХТ. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете на Българска
федерация по хокей на трева всеки присъствен
ден от 9 до 13 ч. в офиса на сдружението. 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.
68
1. – Управителният съвет на Научно-техничес
кия съюз по минно дело, геология и металургия
(НТС по МДГМ), София, с решение от 4.12.2014 г.
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
на НТС по МДГМ свиква редовно общо събрание на НТС по МДГМ на 20.03.2015 г. в 10,30 ч.
в зала № 3 на Националния дом на науката и
техниката, София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС за дейността на НТС по МДГМ за периода
април 2011 г. – март 2015 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет на НТС по МДГМ; 3. приемане
на бюджет на НТС по МДГМ за 2015 г., 2016 г.,
2017 г. и 2018 г.; 4. информация за плана на НТС
по МДГМ за 2015 г.; 5. промени в устава на НТС
по МДГМ; 6. избор на нови ръководни органи
на НТС по МДГМ; 7. организационни въпроси.
Регистрацията на членовете на общото събрание
ще се извърши на 20.03.2015 г. в зала № 3 на Националния дом на науката и техниката, София,
ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2, от 9 до 10,30 ч.
97
447. – Управителният съвет на Фондация за
християнска архитектура и изкуство „Никола
Фичев – Захарий Зограф“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
фондацията на 26.03.2015 г. в 16 ч. в зала 2 на
САБ, ул. Кракра 11, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на УС за дейността на фондацията
за 2013 – 2014 г.; 2. отчет на УС за изпълнение
на програмата и бюджета за 2013 – 2014 г. и
утвърждаване на програма и бюджет за 2015 г.
Регистрацията на членовете на фондацията за
общото отчетно събрание ще се осъществи преди
започване на деловата част. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден след 17 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
регистрираните членове. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на
членовете на фондацията в офиса на ул. Кракра
11, София.
67
8. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Демократи“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 28.03.2015 г. в 11 ч. в
София, бул. Христо Смирненски 36, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружение „Демократи“; 2. вземане
на решение за откриване производство по ликвидация на сдружението и определяне срок на
ликвидацията; 3. вземане на решение за избиране
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на ликвидатор; 4 разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден и на същото място в 12 ч.
при обявения дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали
за общото събрание се намират в седалището на
сдружението в София, бул. Христо Смирненски
36, и са на разположение на всички членове на
сдружението.
92
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Самотна майка“, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на
28.03.2015 г. в 17 ч. в клуб в ж.к. Славейков, бл. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за изминалия
период; 2. допълнение към устава; 3. приемане
на нови членове; 4. освобождаване и избиране на
членове на УС и ревизионна комисия; 5. смяна на
адресната регистрация; 6. други. Канят се всички
членове на сдружението и техните упълномощени
представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред един час по-късно.
23
9. Управителният съвет на СНЦ „Ученик“,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 14.03.2015 г. в 10 ч. в Перник, ул. Пирин 12А,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членовете, подали молба до УС; 2. приемане на
нови членове, подали молба до УС; 3. освобождаване на досегашните членове на управителния
съвет от длъжност и отговорност; 4. избор на
нови членове УС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 26 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се отложи с един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
и ще се проведе независимо от броя на явилите
се членове. Членовете на сдружението могат да
се запознаят с писмените материали по дневния
ред на посочения адрес.
104
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
източни бойни изкуства „Френдшип“, Пирдоп,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.03.2015 г. в 17,30 ч. в
гр. Пирдоп, община Пирдоп, ул. Панагюрско шосе,
бл. 49, ап. 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. избиране на
управителен съвет на сдружението – председател
и членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание,
са на разположение в Пирдоп, ул. Панагюрско
шосе, бл. 49, ап. 1.
101
1. Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите медици в България“ (АСМБ), Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 21.03.2015 г. в 9 ч. в 4-та аудитория на Медицинския университет – Пловдив,
бул. Васил Априлов 15А, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в устава на сдружението;
2. изслушване отчета на членовете на управителния и контролния съвет за мандат 2014/2015 г.;
3. освобождаване членовете на управителния и
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контролния съвет от отговорност за дейността им
през мандата 2014/2015 г.; 4. избор на управителен съвет на АСМБ; 5. избор на контролен съвет
на АСМБ; 6. стратегия за развитие на АСМБ; 7.
работен план на АСМБ за 2015/2016 г.; 8. други.
Поканват се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях
делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ.
При липса на кворум на основание чл. 19.3 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе независимо от
броя на явилите се делегати.
100
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен клуб „Форд“
Бъ лгари я“ – П ловдив, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 21.03.2015 г. в 10 ч. в Пловдив,
бул. Александър Стамболийски 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад за
дейността на управителния съвет на сдружението
с нестопанска цел „Автомобилен клуб „Форд“
България“ – Пловдив, за изминалата 2014 г.; 2.
отчет на финансовата дейност на сдружението
за 2014 г.; 3. приемане на нови членове на сдружението с нестопанска цел „Автомобилен клуб
„Форд“ България“ – Пловдив; 4. изключване на
членове на сдружението с нестопанска цел „Автомобилен клуб „Форд“ България“ – Пловдив; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
103
178. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Камара на инсталаторите в
България“ (КИБ) – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете си на 27.03.2015 г. в 14 ч. в Пловдив,
зала „Берьозка“, ул. Иван Вазов 25, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за 2014 г.; 2. финансов отчет на КИБ за 2014 г.;
3. отчет на контролния съвет за 2014 г.; 4. избор
на ръководни органи; 5. приемане на промени в
устава на КИБ; 6. приемане на програма за работа
за 2015 г.; 7. приемане на бюджет за 2015 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 15 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
56
1. – Управителният съвет на Дружеството за
разпространение на знания – Разград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.03.2015 г. в 16 ч. в офиса на дружеството,
Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 10 (Средношколско
общежитие, стая 115), при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността на дружеството
за периода януари – декември 2014 г.; 2. отчет
на финансово-контролния съвет; 3. приемане
финансовия отчет за 2014 г. и бюджета за 2015 г.;
4. приемане плана за работа на дружеството

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

през 2015 г.; 5 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.
102
2. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб „Родопа – Смолян“ на основание чл. 12 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове да
присъстват на общо събрание на СНЦ „Футболен
клуб „Родопа – Смолян“ на 13.03.2015 г. в 17 ч. в
сградата на хотел „Смолян“, бул. България 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на събранието; 2. избор и представяне на председателя на събранието; 3. доклад за дейността на
сдружението през 2014 г.; 4. разглеждане и приемане на финансовия отчет и отчета за дейността
на СНЦ „Футболен клуб „Родопа – Смолян“; 5.
разглеждане на постъпило предложение за извършване на вливане на СНЦ „Футболен клуб
„Родопея“ с БУЛСТАТ 176114858, със седалище
и адрес на управление: Смолян, ул. Тракия 20,
в СНЦ Футболен клуб „Родопа – Смолян“ с
БУЛСТАТ 176147518, със седалище и адрес на
управление Смолян, бул. България 12, източно
крило, стая 201, като СНЦ „Футболен клуб „Родопа – Смолян“ стане универсален правоприемник
на СНЦ „Футболен клуб „Родопея“; 6. обсъждане
на предложения за промяна в устава на СНЦ
„Футболен клуб „Родопа – Смолян“. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ, ако не се явят необходимият брой
членове, събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
105
1. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб „Родопея“, Смолян, на основание чл. 12 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове да
присъстват на общо събрание на СНЦ „Футболен
клуб „Родопея“ на 13.03.2015 г. в 17 ч. в Смолян,
ул. Тракия 20, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на събранието; 2. избор и
представяне на председателя на събранието; 3.
доклад за дейността на сдружението през 2014 г.;
4. разглеждане и приемане на финансовия отчет
и отчета за дейността на СНЦ „Футболен клуб
„Родопея“; 5. разглеждане и гласуване на постъпило предложение за извършване на вливане
на СНЦ „Футболен клуб „Родопея“ с БУЛСТАТ
176114858, със седалище и адрес на управление:
Смолян, ул. Тракия 20, в СНЦ „Футболен клуб
„Родопа – Смолян“ с БУЛСТАТ 176147518, със
седалище и адрес на управление: Смолян, бул.
България 12, източно крило, стая 201, като СНЦ
„Футболен клуб „Родопа – Смолян“ стане универсален правоприемник на СНЦ „Футболен клуб
„Родопея“. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, ако не
се явят необходимият брой членове, събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
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