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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 243
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За
конът за изменение и допълнение на Закона за
достъп до обществена информация, приет от
ХLІІI Народно събрание на 26 ноември 2015 г.
Издаден в София на 7 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
достъп до обществена информация (обн., ДВ,
бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г.,
бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г.,
бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77
от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „хартиен, електронен
или друг“ се заменят с „материален“, а след
думата „като“ се добавя „документ“ и се по
ставя запетая.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Информацията по ал. 3 се поддържа
и в електронен вид.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Организации от обществения сектор
са субектите по ал. 1 и ал. 2, т. 1.“
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 5 думите „личната
информация“ се заменят с „личните данни“.
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „правомощия“ се до
бавя „и текстовете на издадените от органа
нормативни и общи административни актове“;
б) в т. 4 след думата „адреса“ се поставя
запетая и се добавя „адреса на електронната
поща“;
в) създават се т. 5 – 17:
„5. устройствен правилник и вътрешни
правила, свързани с предоставянето на адми
нистративни услуги на гражданите;
6. стратегии, планове, програми и отчети
за дейността;
7. информация за бюджета и финансовите
отчети на администрацията, която се публи
кува съгласно Закона за публичните финанси;

8. информация за провеждани обществени
поръчки, определена за публикуване в профила
на купувача съгласно Закона за обществените
поръчки;
9. проекти на нормативни актове заедно с
мотивите, съответно – доклада и резултатите
от общественото обсъждане на проекта;
10. уведомления за откриване на производ
ството по издаване на общ административен
акт по чл. 66 от Административнопроцесу
алния кодекс, включително основните съоб
ражения за издаването на акта и формите и
сроковете на участие на заинтересованите
лица в производството;
11. информация за упражняването на пра
вото на достъп до обществена информация,
реда и условията за повторно използване на
информация, таксите по чл. 41ж и форматите,
в които се поддържа информацията;
12. обявления за конкурси за държавни
служители;
13. подлежащата на публикуване инфор
мация по Закона за предотвратяване и уста
новяване на конфликт на интереси;
14. информация, която е публична, съ
гласно Закона за защита на класифицираната
информация и актовете по прилагането му;
15. информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3;
16. информацията, предоставена повече от
три пъти по реда на глава трета;
17. дру га информаци я, определена със
закон.“
2. В ал. 2 след думата „информация“ се
добавя „и за повторно използване на инфор
мация от обществения сектор“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 периодично
публикуват актуална информация за дейността
си, съответстваща на информацията по ал. 1,
т. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 и 17.
(4) Организациите от обществения сектор,
включително обществени библиотеки, в т. ч.
и библиотеки на висши училища, архиви и
музеи, публикуват всички условия за пре
доставянето на информацията за повторно
използване на интернет страницата си и на
портала по чл. 15г.“
§ 5. В чл. 15а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и на субектите
по чл. 3, ал. 2, т. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В секция „Достъп до информация“
на интернет страниците по ал. 1 се обявяват
данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 11 и годишните
отчети по ал. 2, съществуващите вътрешни
правила относно достъпа до обществена ин
формация, нормативите за разходите за пре
доставяне на достъп до информация по чл. 20,
ал. 2 и повторно използване на информация
от обществения сектор по чл. 41ж, реда за
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достъп до публичните регистри, съхранявани
от административните структури в системата
на изпълнителната власт.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Всеки ръководител по чл. 15, ал.1
ежегодно обявява актуализиран списък на
кат егории те информац и я, под лежаща на
публикуване в интернет за сферата на дей
ност на съответната администрация, както и
форматите, в които е достъпна.
(4) Информацията по чл. 15 се публикува,
съответно се обновява, в срок до три работни
дни от приемането на съответния акт или от
създаването на съответната информация, а ако
актът се обнародва – в срок до три работни
дни от обнародването, освен ако в закон не
е определен друг срок.“
§ 6. Създават се чл. 15б – 15г:
„Публикуване в отворен формат
Чл. 15б. (1) Всяка организация от общест
вения сектор ежегодно планира поетапното
публикуване в интернет в отворен формат на
информационните масиви и ресурси, които
поддържа, достъпът до които е свободен.
(2) Органите на изпълнителната власт
включват в ежегодните цели за дейността
на съответната администрация по чл. 33а от
Закона за администрацията цели, свързани
с осигуряване на поетапното публикуване
в интернет на информационните масиви и
ресурси по ал. 1.
(3) Министерският съвет ежегодно приема
списък с набори от данни, които да бъдат
публикувани в отворен формат в интернет.
Платформа за достъп до обществена
информация
Чл. 15в. (1) Администрацията на Минис
терския съвет създава и поддържа платформа
за достъп до обществена информация.
(2) Платформата осигурява възможност
за подаване на заявления за достъп до ин
формация.
(3) Всеки задължен субект по чл. 3, ал. 1
публикува на платформата по ал. 1 подадените
чрез платформата заявления, решенията по
тях и предоставената обществена информация
при спазване на защитата на личните данни
на заявителя съгласно Закона за защита на
личните данни.
(4) В случай на отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация решението
се връчва и по реда на чл. 39 от съответния
задължен субект по чл. 3, ал. 1.
Портал за отворени данни
Чл. 15г. (1) Администрацията на Минис
терския съвет създава и поддържа портал за
отворени данни.
(2) Организациите от обществения сектор
публикуват на портала по ал. 1 информацията
по чл. 15б, достъпът до която е свободен.
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(3) Редът и начинът за публикуване на ин
формацията по ал. 2 се определят с наредба,
приета от Министерския съвет.“
§ 7. В глава втора, раздел I се създава
чл. 16а:
„Отчетност относно повторно използване на
информация
Чл. 16а. (1) Администрацията на Минис
терския съвет изготвя на всеки три години
обобщен доклад относно наличието на инфор
мация за повторно използване, предоставяна
от организациите от обществения сектор,
условията, при които тя се предоставя, и
практиките за правна защита. Организациите
от обществения сектор ежегодно изпращат
на администрацията на Министерския съвет
доклади за тези обстоятелства.
(2) Докладът се оповестява публично и се
предоставя на Европейската комисия.“
§ 8. В чл. 19 думите „личната информация“
се заменят с „личните данни“.
§ 9. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявлението се счита за писмено и в
случаите, когато е направено по електронен
път на адреса на електронната поща по чл. 15,
ал. 1, т. 4 или чрез платформата за достъп до
обществена информация по чл. 15в. В тези
случаи не се изисква подпис съгласно изис
кванията на Закона за електронния документ
и електронния подпис.“
§ 10. В чл. 26, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „оригинал или копие“
се добавя „или чрез публичен общодостъпен
регистър“.
2. В т. 3 думата „хартиен“ се заменя с
„материален“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. копия, предоставени по електронен път,
или интернет адрес, където се съхраняват или
са публикувани данните.“
§ 11. В чл. 31 ал. 4 се изменя така:
„(4) При изрично несъгласие от третото лице
в срока по ал. 1 съответният орган предоставя
исканата обществена информация в обем и по
начин, който да не разкрива информацията,
която засяга интересите на третото лице.“
§ 12. В чл. 34, ал. 3 накрая се добавя „или
се изпраща по електронен път, когато заяви
телят е поискал информацията да му бъде
предоставена по електронен път и е посочил
адрес на електронна поща“.
§ 13. В чл. 35 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато заявителят е поискал достъ
път до информация да му бъде предоставен
по електронен път и е посочил адрес на
електронна поща за получаването, органът
изпраща на посочения адрес на електронна
поща решението за предоставянето на достъп
заедно с копие от информацията или интернет
адреса, на който се съдържат данните. В тези
случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и
не се заплащат разходи по предоставянето.
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(4) Ако заявителят е променил адреса на
електронната поща, без да е уведомил органа,
или е посочил неверен или несъществуващ
адрес, информацията се смята за получена
от датата на изпращането є.“
§ 14. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага, когато за
явлението е подадено чрез платформата за
достъп до обществена информация или по
електронен път.“
§ 15. В чл. 37, ал. 1, т. 2 думите „няма не
гово изрично писмено съгласие за“ се заменят
с „то изрично е отказало“.
§ 16. В чл. 41а се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Информацията от обществения сектор
се предоставя във формат и на език, на който
тя е събрана, съответно създадена, или в друг
формат по преценка на организацията от об
ществения сектор и в отворен, машинночетим
формат, заедно със съответните метаданни.
Предоставянето на данните в отворен машин
ночетим формат се осъществява в съответствие
с целите по чл. 15б. Форматът и метаданните
в тези случаи съответстват на официалните
отворени стандарти.“
2. В ал. 2 думата „събиране“ се заличава,
думата „преработване“ се заменя с „адап
тиране“, а след думата „изисква“ се добавя
„непропорционално много“.
3. В ал. 4 думите „посочен електронен
пощенски“ се заменят с „електронния“.
4. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) С наредбата по чл. 15г, ал. 3 се оп
редел ят стандартни услови я за повторно
използване на информация от обществения
сектор и за публикуване на информация от
обществения сектор в отворен формат за тър
говски или нетърговски цели. Тези условия не
могат да налагат ненужни ограничения върху
възможностите за повторно използване или
да ограничават конкуренцията.
(6) Организациите от обществения сектор
предоставят за повторно използване инфор
мацията безусловно или при определени от
тях условия в рамките на определените в на
редбата по чл. 15г, ал. 3 стандартни условия.
(7) Информация, представляваща обект
на интелектуална собственост, за която биб
лиотеки, включително библиотеки на висши
училища, музеи и архиви, имат право на
използване, се предоставя за повторно из
ползване, ако такова повторно използване е
разрешено от носителя на правата.
(8) Повторното използване на информация
от архиви – документи от Националния ар
хивен фонд, се извършва при условията и по
реда на глава шеста от Закона за Националния
архивен фонд и при спазването на този закон.“
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§ 17. В чл. 41б:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 накрая се добавя „съгласно закон,
устройствен акт или устав и/или акт, с който
е възложена обществената задача“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. собственост на училища, висши учи
лища (с изключение на библиотеки на висши
училища), научни и изследователски органи
зации, включително организации, създадени
за разпространение на резултати от науч
ноизследователска дейност, и на културни
организации с изключение на библиотеки,
музеи и архиви;“
в) създават се т. 5 – 10:
„5. представляваща класифицирана ин
формация;
6. съдържаща статистическа тайна, събира
на и съхранявана от Националния статисти
чески институт или от орган на статистиката;
7. съдържаща производствена или търговска
тайна или професионална тайна по смисъла
на закон;
8. за получаването на която заявителят
трябва да докаже правен интерес съгласно
закон;
9. представляваща части от документи,
които съдържат само емблеми, гербове и
отличителни знаци;
10. съдържаща лични данни, чието повторно
използване представлява недопустим достъп
или недопустима обработка на лични данни
съгласно Закона за защита на личните данни.“
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) В случаите по ал. 1 за повторно използ
ване се предоставя само тази част от инфор
мацията, достъпът до която не е ограничен.
(3) При надделяващ обществен интерес ор
ганизацията от обществения сектор предоставя
за повторно използване информация, съдър
жаща производствена или търговска тайна.
(4) В случаите по ал. 3 организацията от об
ществения сектор може да забрани повторното
използване за търговски цели или по начин,
който би довел до нелоялна конкуренция или
до друго ограничаване на конкуренцията по
смисъла на дял втори от Закона за защита
на конкуренцията.“
§ 18. Член 41г се изменя така:
„Улеснение за търсене на информация
Чл. 41г. Организациите от обществения
сектор осигуряват условия за улеснено търсене
на информация от обществения сектор, като
поддържат и публикуват списъци с основни
документи и съответните метаданни чрез
различни механизми за онлайн достъп и в
машинночетим формат или по друг подходящ
начин. При възможност организациите от
обществения сектор осигуряват условия за
многоезично търсене на документи.“
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§ 19. В чл. 41д се създават ал. 3 – 6:
„(3) Сключването на договор по ал. 1 е допус
тимо, когато предоставянето на изключително
право на повторно използване е свързано с
цифровизация на културни ресурси, при който
срокът на действие не трябва да надвишава
10 години, а ако по изключение надвишава
10 години, срокът на договора се преразглежда
на единадесетата година след влизането му в
сила и на всеки следващи 7 години.
(4) Разпоредбите на договора по ал. 3,
свързани с предоставянето на изключителни
права, се оповестяват публично. Организаци
ите от обществения сектор предоставят данни
за начина и критериите, по които е определен
изпълнителят по този договор.
(5) Договорът по ал. 3 задължително включ
ва правото на организацията от обществения
сектор да получи безплатно копие от цифро
визираните културни ресурси.
(6) След прекратяването на ползването на
изключителните права по договора по ал. 3
копието по ал. 5 се предоставя за повторно
използване.“
§ 20. В чл. 41е, ал. 1 се създава изречение
второ: „Искането се счита за писмено и в
случаите, когато е направено по електронен
път на адреса на електронната поща по чл. 15,
ал. 1, т. 4 или на портала по чл. 15г.“
§ 21. Член 41ж се изменя така:
„Заплащане
Чл. 41ж. (1) Информация от обществения
сектор се предоставя за повторно използване
безплатно или след заплащане на такса, която
не може да надхвърля материалните разходи
по възпроизвеждането и предоставянето на
информацията.
(2) Принципът за определяне на таксата,
посочен в ал. 1, не се прилага за таксите,
събирани:
1. от организации от обществения сектор,
които по силата на акта за възлагане на об
ществената задача са задължени да реализират
приходи за покриване на значителна част от
разходите, свързани с изпълнението на общест
вената задача; задължението за реализиране
на приходи се определя предварително и се
публикува по електронен път;
2. за повторното използване на информа
ция, по отношение на която организацията
от обществения сектор е длъжна да реали
зира достатъчно приходи с цел покриване
на значителна част от разходите, свързани
със събирането, производството, възпроиз
веждането и разпространението на инфор
мацията, съгласно закон или установената
административна практика; задължението се
определя предварително и се публикува по
електронен път;
3. от библиотеки, включително библиотеки
на висши училища, музеи и архиви.
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(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 органи
зацията от обществения сектор изчислява
общите такси в зависимост от категориите и
количеството данни, предоставени за повторно
използване, в съответствие с обективни, про
зрачни и проверими критерии, определени с
методика, приета от Министерския съвет. Об
щият приход на обществената организация
от доставяне и разрешаване на повторното
използване на информацията за съответния
счетоводен период не трябва да надвишава
разходите по събирането, производството, въз
произвеждането и разпространението заедно
с разумна възвръщаемост на инвестицията,
изчислени в съответствие с приложимите
за обществената организаци я счетоводни
принципи.
(4) В случаите по ал. 2, т. 3 общият приход
от доставяне и разрешаване на повторното
използване на информацията за съответния
счетоводен период не трябва да надвишава
разход и т е по с ъби ра не т о, п роизводс т во 
то, възпроизвеждането, разпространението,
съхранението и придобиването на права за
ползването на информацията заедно с разумна
възвръщаемост на инвестицията, изчислени в
съответствие с приложимите от обществената
организация счетоводни принципи.
(5) Размерът на таксите се определя:
1. за таксите, събирани от държавен ор
ган – с тарифа, приета от Министерския съвет;
2. за таксите, събирани от друга организация
от обществения сектор – от ръководителя на
организацията;
3. за таксите, събирани от общините – от
общинския съвет, като определените такси не
могат да надвишават таксите по т. 1.
(6) Размерът на таксите, основата, на която
се изчисляват, взетите предвид фактори при
изчисляването, както и всички допълнител
ни условия, ако има такива, се публикуват,
включително по електронен път при нали
чието на интернет страница. При поискване
се посочва и начинът, по който са изчислени
тези такси, във връзка с конкретното искане
за повторна употреба.
(7) Сумите от такси за повторно използване
на информация постъпват по бюджета на съ
ответната организация от обществения сектор.
(8) Министерският съвет преразглеж да
на всеки три години методиката по ал. 3 въз
основа на доклада по чл. 16а, ал. 1.
(9) Ако организация от обществения сектор
не определи размер на таксите по ал. 5, т. 2
и 3, организацията предоставя тази информа
ция за повторно ползване безплатно или след
заплащане на такса, определена с тарифата
по ал. 5, т. 1.“
§ 22. В чл. 41з ал. 1 се изменя така:
„(1) Ръководителят на организацията от
обществения сектор или определено от него
лице разглежда искането по чл. 41е в 14-дневен
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срок от постъпването му и взема решение за
предоставяне или за отказ за предоставяне на
информация за повторно използване, което
се съобщава на заявителя.“
§ 23. В чл. 41и ал. 3 се изменя така:
„(3) Отказът по ал. 1 съдържа фактиче
ското и правното основание за отказ, датата
на вземане на решението и реда за неговото
обжалване. Когато отказът е на основание
чл. 41б, а л. 1, т. 2, организаци ята от об
ществения сектор посочва физическото или
юридическо лице, което притежава правата,
ако то е известно, или лицето, от което орга
низацията от обществения сектор е получила
информацията, и разрешението да я ползва.
Библиотеките, включително библиотеките на
висшите училища, музеите и архивите, не са
задължени да посочват тези лица.“
§ 24. В чл. 42 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1 след думите „обществена инфор
мация“ се добавя „или за повторно използване
на информация“.
2. В ал. 2 след думите „обществена ин
формация“ се добавя „или да предостави
информация за повторно използване“.
3. В ал. 3 след думите „задълженията по“
се добавя „чл. 14, 15, 15а, 15б, 15в и“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) За непредоставянето на информация за
повторно използване се налага имуществена
санкция от 50 до 200 лв.“
§ 25. В чл. 43, ал. 2, т. 4 след цифрата „4“
се добавя „и 5“.
§ 26. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Материален носител“ е всеки хартиен,
технически, магнитен, електронен или друг
носител независимо от вида на записаното
съдържание – текст, план, карта, фотография,
аудио, визуално или аудио-визуално изобра
жение, файл и други подобни.“
2. В т. 4:
а) д у мите „Публичноправна организа
ция“ е юридическо лице, което независимо
от негови я т ърговск и или производствен
характер е създадено с цел задоволяване на
обществени интереси и за което е изпълне
но някое от следните условия:“ се заменят
с „Публичноправна организация“ е юриди
ческо лице, за което е изпълнено някое от
следните условия:“;
б) създава се изречение трето: „Публично
правна организация е и библиотека на висши
училища, обществена библиотека по смисъла
на Закона за обществените библиотеки, му
зей или архив, чиято дейност се финансира
със средства от държавния бюджет или от
общинските бюджети.“
3. Създават се т. 7 – 15:
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„7. „Машинночетим формат“ е електронен
формат за данни, който е структуриран по
начин, по който, без да се преобразува в друг
формат, позволява софтуерни приложения да
идентифицират, разпознават и извличат спе
цифични данни, включително отделни факти
и тяхната вътрешна структура.
8. „Отворен формат“ е електронен формат
за данни, който не налага употребата на спе
цифична платформа или специфичен софтуер
за повторната употреба на съдържанието и е
предоставен на обществеността без ограниче
ния, които биха възпрепятствали повторното
използване на информация.
9. „Портал за отворени данни“ е единна,
централна, публична уеб базирана информаци
онна система, която осигурява публикуването
и управлението на информация за повторно
използване в oтворен, машинночетим формат
заедно със съответните метаданни. Порталът
е изграден по начин, който позволява цялост
ното извличане на публикуваната информация
или части от нея.
10. „Официален отворен стандарт“ е стан
дарт, който е установен в писмена форма и
описва спецификациите за изискванията как да
се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
11. „Висше училище“ е училище по смисъла
на чл. 17 от Закона за висшето образование.
12. „Метаданни“ са данните, описващи
структурата на информацията – предмет на
повторно използване.
13. „Интернет адрес“ е унифициран иденти
фикатор на ресурси или унифициран локатор
на ресурси.
14. „Платформа за достъп до обществена
информация“ е единна, централна, публична
уеб базирана информационна система, която
осигурява заявяване на достъп и публикуване
на обществена информация.
15. „Архиви“ са централните държавни
архиви и регионалните държавни архиви по
отношение на съхраняваните от тях държавни
архиви от Националния архивен фонд по чл. 6,
ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен
фонд, както и публични институции по чл. 6,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Националния архи
вен фонд по отношение на съхраняваните от
тях архиви и архивни сбирки по чл. 33, ал. 1,
т. 1, 6 – 8 и ал. 2 от Закона за Националния
архивен фонд.“
Допълнителна разпоредба
§ 27. Този закон въвежда разпоредбите
на Директива 2013/37/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за
изменение на Директива 2003/98/ЕО относ
но повторната употреба на информацията в
обществения сектор (OB, L 175/1 от 27 юни
2013 г.).
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Сключените до 17 юли 2013 г. договори
за изключително предоставяне на информация
от обществения сектор, които не отговарят
на изискванията по чл. 41д, ал. 2 – 5, се пре
кратяват с изтичането на срока им, но не
по-късно от 18 юли 2043 г.
§ 29. Министерският съвет:
1. в 6-месечен срок от обнародването на
този закон в „Държавен вестник“ приема
наредбата по чл. 15г, ал. 3 и тарифата по
чл. 41ж, ал. 5, т. 1;
2. в срок до 1 юни 2017 г. създава платфор
мата за достъп до обществена информация и
осигурява възможност за подаване на заяв
ления чрез нея.
§ 30. Общинските съвети в 6-месечен срок
от обнародването на този закон приемат и
публикуват тарифите по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.
§ 31. Администрацията на Министерския
съвет изготвя първия доклад по чл. 16а, ал. 2
в срок до 18 юли 2017 г.
§ 32. (1) Органите на изпълнителната власт
в срок от три месеца от влизането в сила на
този закон публикуват:
1. информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при
спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2,
с изключение на информацията за таксите
по чл. 41ж, която се публикува в срок до
един месец след обнародването на тарифата
по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на
тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3;
2. списъка по чл. 15а, ал. 3.
(2) Организациите от обществения сектор,
които не са органи на изпълнителната власт,
публикуват информацията по чл. 15, ал. 4 и
тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 2 в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон.
(3) Задължените субекти по чл. 3, ал. 1 от
1 юни 2017 г. осигуряват възможност за по
даване на заявления за достъп да обществена
информация чрез платформата за достъп до
обществена информация по чл. 15в.
§ 33. Разпоредбата на § 1, т. 2 относно чл. 2,
ал. 4 се прилага за информацията, създадена
след 1 април 2016 г.
§ 34. Законът влиза в сила един месец след
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 6 относно чл. 15г, ал. 2, който
влиза в сила 9 месеца след обнародването на
този закон в „Държавен вестник“, и
2. параграф 6 относно чл. 15в и § 9 относ
но думите „или чрез платформата за достъп
до обществена информация“, които влизат в
сила на 1 юни 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 26 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7774
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 241
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу
цията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Валентин
Игнатов Кръстев от длъжността директор на
дирекция „Логистика“ на Министерството на
отбраната, считано от 16 януари 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на отбраната.
Издаден в София на 1 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7988

УКАЗ № 242
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Андрей Киска – прези
дент на Словашката република, с орден „Ста
ра планина“ с лента за изключителните му
заслуги за задълбочаването и развитието на
българо-словашките отношения и за приноса
му за изграждане на стабилна, просперираща
и единна Европа.
Издаден в София на 2 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7987

УКАЗ № 244
На основание чл. 98, т. 7 от Конститу
цията на Република България във връзка с
чл. 8, ал. 3, т. 12 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на
националната сигурност

БРОЙ 97
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ПОС ТА НОВЯВА М:

УКАЗ № 247

Определям за представители на президента
на републиката в Съвета за сигурност към
Министерския съвет:
1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева –
началник на Кабинета на президента на ре
публиката, и
2. Ген.-лейт. (о.з.) Атанас Николов Саман
дов – секретар по отбрана и сигурност.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Ново Железаре, община Хисаря, област Плов
див, на 13 март 2016 г.

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

7972

7975

УКАЗ № 245

УКАЗ № 248

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:

ПОС ТА НОВЯВА М:

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Самокитка, община Кирково, област Кърджа
ли, на 13 март 2016 г.

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Буковец, община Брусарци, област Монтана,
на 13 март 2016 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

7973

7976

УКАЗ № 246

УКАЗ № 249

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:

ПОС ТА НОВЯВА М:

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Козаревец, община Стара Загора, област Стара
Загора, на 13 март 2016 г.

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Медникарово, община Гълъбово, област Стара
Загора, на 13 март 2016 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

7974

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7977

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

УКАЗ № 250

УКАЗ № 253

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:

ПОС ТА НОВЯВА М:

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Черничево, община Крумовград, област Кър
джали, на 13 март 2016 г.

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Септемврийци, община Димово, област Видин,
на 13 март 2016 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

7978

7981

УКАЗ № 251

УКАЗ № 254

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:

ПОС ТА НОВЯВА М:

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Крапчене, община Монтана, област Монтана,
на 13 март 2016 г.

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград,
на 13 март 2016 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

7979

7982

УКАЗ № 252

УКАЗ № 255

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:

ПОС ТА НОВЯВА М:

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Бачково, община Асеновград, област Пловдив,
на 13 март 2016 г.

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол,
на 13 март 2016 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

Издаден в София на 7 декември 2015 г.

7980

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7983
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УКАЗ № 256
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Софрониево, община Мизия, област Враца,
на 13 март 2016 г.
Издаден в София на 7 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7984

УКАЗ № 257
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Станянци, община Върбица, област Шумен,
на 13 март 2016 г.
Издаден в София на 7 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7985

УКАЗ № 258
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Гостилица, община Дряново, област Габрово,
на 13 март 2016 г.
Издаден в София на 7 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7986
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за стандарти за качество на околната среда
за приоритетни вещества и някои други за
мърсители, приета с Постановление № 256
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 88 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Списъкът по ал. 2 съдържа и новоиден
тифицирани вещества, които са обозначени
с № 34 – 45.
(4) За веществата от списъка по ал. 2 са
определени СКОС съгласно приложение № 2,
част А.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В съответствие с чл. 1, ал. 1 се прилагат
СКОС, определени в приложение № 2, част А,
при спазване на изискванията, посочени в
приложение № 2, част Б.“
2. Алинеи 2 – 5 се отменят.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 4 се отменят.
2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) За веществата с № 2, 5, 15, 20, 22, 23
и 28 в приложение № 2, част А се прилагат
преразгледани СКОС съгласно приложение
№ 2, част А съобразно § 3б, ал. 1 от преход
ните и заключителните разпоредби.
(6) За новоидентифицираните вещества
с № 34 – 45 в приложение № 2, част А се
прилагат СКОС съгласно приложение № 2,
част А съобразно § 3в, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби.
(7) По отношение на веществата по ал. 5
и 6 се прилагат чл. 156в – 156ж ЗВ.“
§ 4. Създават се чл. 3а – 3ж:
„Чл. 3а. (1) За веществата с № 5, 15, 16, 17,
21, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 в приложение № 2,
част А се прилагат СКОС за биота, определени
в приложение № 2, част А.
(2) За веществата, различни от посочените
в ал. 1, се прилагат СКОС за вода, определени
в приложение № 2, част А.
Чл. 3б. (1) За една или повече категории
повърхностни води Изпълнителната агенция
по околна среда, а когато е приложимо – Ин
ститутът по океанология (ИО) към Българската
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академия на науките, съвместно с басейновите
дирекции могат да изберат да приложат СКОС
за матрица, различна от посочените в чл. 3а,
или според случая – СКОС за биота-таксон,
различен от посочените в приложение № 2,
част А. Прилагането на тези СКОС следва да
се основава на резултати от научни разработки
и/или технически ръководства.
(2) В случаите по ал. 1 се прилага съот
ветният СКОС, определен в приложение № 2,
част А, или ако няма включен стандарт за
матрицата или биота-таксона, се определя
стандарт за качество на околната среда, който
предлага най-малко същото ниво на защита
като СКОС, съгласно приложение № 2, част А.
(3) Алинея 1 се прилага само когато методът
за анализ, използван за избраната матрица
или биота-таксон, изпълнява минималните
критерии съгласно чл. 84 от Наредба № 1 от
2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ,
бр. 34 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 и 44 от
2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
(4) Когато минима лни те к ри терии по
ал. 3 не са изпълнени по отношение на нито
една матрица, ИАОС/ИО гарантира, че мо
ниторингът се провежда при използването
на най-добрите налични техники, които не
водят до прекомерни разходи, и че методът
за анализ работи поне толкова добре, колкото
наличният метод за матрицата по чл. 3а за
съответното вещество.
Чл. 3в. Когато като резултат от измерени
или прогнозни концентрации или емисии е
идентифициран потенциален риск от силно
излагане на вредни въздействия за водната
среда или чрез нея при прилагане на СКОС
за биота или седимент ИАОС/ИО съвместно
с басейновите дирекции осигуряват извърш
ването и на мониторинг на повърхностните
води и прилагат стандартите за максимално
доп уст има концен т раци я (М ДК – СКОС)
съгласно приложение № 2, част А, където
такива стандарти са установени.
Чл. 3г. Когато изчислената средна стойност
съгласно чл. 85 от Наредба № 1 от 2011 г. за
мониторинг на водите от измерване, про
ведено посредством най-добрата налична
техника, която не води до прекомерни раз
ходи, е определена като „по-ниска от прага
на количествено определяне“, а прагът на
количествено определяне на тази техника е
над СКОС, резултатът за веществото, което
се изследва, не се взема предвид при оце
няването на общото химично състояние на
съответното водно тяло.
Чл. 3д. За веществата, за които се прилага
СКОС за седимент и/или биота, мониторин
гът на веществото в съответната матрица се
извършва поне веднъж годишно, освен ако
техническите знания и експертната преценка
оправдават друг интервал.
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Чл. 3е. (1) При актуализиране на плановете
за управление на речните басейни (ПУРБ) съ
гласно чл. 159, ал. 1 ЗВ басейновите дирекции
включват следната информация:
1. таблица, представяща границите на ко
личествено определяне на прилаганите методи
за анализ и информация за изпълнението
на тези методи във връзка с минималните
критерии съгласно чл. 84 от Наредба № 1 от
2011 г. за мониторинг на водите;
2. за веществата, за които се прилага чл. 3б:
а) причините и основанията за прилага
нето на чл. 3б;
б) където е приложимо – установените
алтернативни СКОС; доказателства, че тези
СКОС предоставят поне същото равнище на
защита като СКОС, определени в приложение
№ 2, част А, включително данните и мето
диката, използвани за извеждането на тези
СКОС, и категориите повърхностни води, за
които се прилагат;
в) за сравнение с информацията, посочена
в т. 1 – границите на количествено опреде
ляне на аналитичните методи за матриците,
определени в част А от приложение № 2,
включително информация за изпълнението
на тези методи във връзка с минималните
критерии, съгласно чл. 84 от Наредба № 1 от
2011 г. за мониторинг на водите;
3. обосновка за честотата на провеждания
мониторинг в съответствие с чл. 3д – в случай
че интервалите са по-големи от една година;
4. информацията по т. 1 и т. 2, буква „в“
се осигурява от ИАОС/ИО.
(2) Министерството на околната среда и
водите предприема необходимите мерки, за
да гарантира, че актуализираните ПУРБ,
изготвени в съответствие с чл. 159, ал. 1 ЗВ,
съдържащи резултатите и въздействието от
мерките, предприети за предотвратяване на
химическото замърсяване на повърхностните
води, както и междинният доклад за напредъ
ка в прилагането на планираните програми
от мерки в съответствие с § 2б, ал. 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на ЗВ са публично
достъпни в електронна форма на интернет
страницата на Министерството на околната
среда и водите.
Чл. 3ж. (1) Басейновите дирекции подгот
вят анализ на дългосрочните тенденции на
концентрациите на приоритетните вещества,
изброени в приложение № 2, част А, кои
то са склонни към натрупване в седимент
и/или биота, обръщайки специално внимание
на веществата с № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 и 44 от
приложение № 2, част А.
(2) Анализът по ал. 1 се извършва въз
основа на мониторинг на състоянието на по
върхностните води, извършван в съответствие
с чл. 169а и 169в ЗВ и § 136 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение (ЗИД) на ЗВ (ДВ,
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бр. 65 от 2006 г.), както и с изискванията,
посочени в Наредба № 1 от 2011 г. за мони
торинг на водите.
(3) Басейновите дирекции вземат мерки с
цел да се гарантира при условията на глава
десета, раздел III от ЗВ, че концентрациите
по ал. 1 не се повишават в значителна степен
в седимента и/или в съответната биота.
(4) Басейновите дирекции определят чес
тотата на мониторинга на седимент и/или
биота, така че да осигурят достатъчно данни
за надежден анализ на дългосрочните тен
денции. Мониторингът се извършва на всеки
три години, освен ако техническите знания
и експертната преценка не оправдаят друг
интервал.“
§ 5. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
§ 6. Създава се раздел VI:
„Раздел VI
Списък за наблюдение
Чл. 11. Европейската комисия (ЕК) създава
и актуализира на всеки 24 месеца списък за
наблюдение на вещества, за които се събират
данни от мониторинг на територията на целия
Европейски съюз. Тези данни допълват данните
от анализите и прегледите по глава десета,
раздел IV от ЗВ и програмите за мониторинг
по глава десета, раздел VІІІ от ЗВ.
Чл. 12. (1) Изпълнителната агенция по
околна среда извършва или възлага извърш
ването на мониторинг на всяко вещество от
списъка за наблюдение в избрани предста
вителни пунктове за мониторинг за период
най-малко 12 месеца.
(2) По първия списък за наблюдение пери
одът на мониторинг започва до 20 септември
2015 г.
(3) Мони торинг ът на всяко вещест во,
включено в последващите (актуализирани)
списъци, започва в срок 6 месеца от включ
ването му в списъка.
(4) Изпълнителната агенция по околна
среда съвместно с басейновите дирекции из
бира броя на представителните пунктове за
мониторинг въз основа на следния механизъм:
поне един пункт за мониторинг плюс още
един, ако има повече от един милион жители
в страната, плюс броя пунктове, получен, като
се раздели географската площ на държавата
в квадратни километри на 60 000 (закръглява
се до най-близкото цяло число), плюс броя
пунктове, получен, като се раздели броят на
населението на пет милиона (закръглява се
до най-близкото цяло число).
(5) При избора на представителните пунк
тове, честотата и времето за извършване на
мониторинга за всяко вещество И АОС и
басейновите дирекции вземат под внимание
практиките за употреба и възможната поява
на веществото. Честотата на извършване на
мониторинга е не по-малка от веднъж годишно.
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(6) Когато ИАОС и басейновите дирекции
осигурят достатъчни, сравними, представи
телни и актуални данни от мониторинга на
конкретно вещество, получени от съществу
ващи програми за мониторинг или проучва
ния, те могат да решат да не се предприема
допълнителен мониторинг на това вещество
по механизма на списъка за наблюдение, при
условие че мониторингът на въпросното веще
ство е проведен по методология, отговаряща
на изискванията на техническите насоки,
разработени от ЕК.
Чл. 13. Изпълнителната агенция по околна
среда докладва на ЕК резултатите от извър
шения мониторинг по чл. 12 в съответствие
с разпоредбите на § 3г от преходните и за
ключителните разпоредби. Докладът включва
информация за представителността на пунк
товете и стратегията за мониторинг.“
§ 7. Създава се раздел VII:
„Раздел VII
Координация
Чл. 14. (1) Европейската комисия оценява
в доклад дали мерките, предприети на наци
онално ниво, са достатъчни за постигане на
СКОС за приоритетни вещества и за постигане
на целта за пълно или поетапно елиминиране
на заустванията, емисиите и уврежданията
от приоритетни опасни вещества относно
приоритетните вещества като част от ре
довния преглед по Приложение Х съгласно
чл. 16, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2000 г. за установяване на рамка
за действията на Общността в областта на
политиката за водите (ОВ, L 327, 22.12.2000 г.)
и попадащи в обхвата на:
1. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европей
ския парламент и на Съвета от 18 декември
2006 г. относно регистрацията, оценката, раз
ширяването и ограничаването на химикали
(REACH), за създаване на Европейска агенция
по химикали, за изменение на Директива
1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 793/93 на Съвета и на Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива
76/769/ЕИО на Съвета и на директиви 91/155/
ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕИО и 2000/21/ЕИО
на Комисията (ОВ, L 396, 30.12.2006 г.);
2. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 21 октом
ври 2009 г. относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита и за отмяна
на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (ОВ, L 309, 24.11.2009 г.), наричан понататък „Регламент (ЕО) № 1107/2009“;
3. Регламент (ЕО) № 528/2012 на Европей
ския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г.
относно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди (ОВ, L 167, 26.6.2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 528/2012“, или
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4. глава седма, раздел ІІ от ЗООС.
(2) Когато резултатите от докладването по
ал. 1 покажат, че може да се наложи предпри
емане на допълнителни мерки на равнище
Европейски съюз или в Република България, за
да се осигури спазването на ЗВ по отношение
на конкретно вещество, одобрено съгласно
Регламент (ЕО) № 1107/2009 или Регламент
(ЕС) № 528/2012, компетентните органи по
изпълнение на регламентите прилагат чл. 44
от Регламент (ЕО) № 1107/2009/ЕС или чл. 48
от Регламент № 528/2012/ЕС към въпросното
вещество или към продуктите, съдържащи
това вещество.
(3) При прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, Регламент (ЕС) № 528/2012 и
Регламент (ЕО) № 1907/2006 компетентните
органи по изпълнение на регламентите вземат
под внимание оценките на риска и анализите
на социално-икономическите фактори и на
икономическата ефективност, които се изис
кват съгласно тези регламенти, включително
възможността за алтернативни решения.“
§ 8. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. За целите на наредбата се прилагат
определенията от § 1 на допълнителните раз
поредби на ЗВ и тези, установени в Наредба
№ 1 от 2011 г. за мониторинг на водите.“;
б) създават се т. 3 – 6:
„3. „Матрица“ е компонент на водната
среда: вода, седимент или биота.
4. „Седимент“ е материята, отложена на
дъното на водното тяло вследствие на процес
на утаяване на твърди частици под въздействие
на гравитационните сили.
5. „Биота-таксон“ е конкретен воден так
сон в рамките на таксономичната категория
„подтип“, „клас“ или техен еквивалент.
6. „Повишаване в значителна степен“ по
смисъла на чл. 3ж, ал. 3 се установява чрез
статистически метод за оценка на тенденцията
с ниво на значимост, определено в национа
лен подход.“
2. В § 2 след думите „(ОВ, бр. L 348/84 от
24 декември 2008 г.)“ се добавя „и Директи
ва 2013/39/ЕС за изменение на Директива
2000/60/ЕО и Директива 2008/105/ЕО по
отношение на приоритетните вещества в
областта на политиката за водите (ОВ, бр. L
226/1 от 24 август 2013 г.)“.
3. Създава се § 2а:
„§ 2а. Първият списък за наблюдение е съз
даден с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495
на Комисията от 20 март 2015 г. за опреде
ляне на списък за наблюдение на вещества
в рамките на обхващащ целия Европейски
съюз мониторинг в областта на политиката за
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водите в съответствие с Директива 2008/105/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, бр. L 78/40 от 24 март 2015 г.).“
§ 9. В преходните и заключителните раз
поредби се създават § 3а, 3б, 3в и 3г:
„§ 3а. Постигането на добро химично със
тояние на повърхностните води до крайния
срок 22 декември 2015 г., установен в § 142 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИД на ЗВ (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; попр.,
бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2007 г.
и бр. 95 от 2009 г.), се основава на веществата
и на СКОС, определени в приложение № 1 и
приложение № 2, част А, в редакцията им,
обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 88
от 2010 г.
§ 3б. (1) За веществата с № 2, 5, 15, 20, 22,
23, 28 в приложение № 2, част А преразгле
даните СКОС влизат в сила от 22.12.2015 г. с
цел постигане на добро химично състояние
на повърхностни води по отношение на тези
вещества до 22 декември 2021 г. посредством
програми от мерки.
(2) Програмите от мерки по ал. 1 се включ
ват в актуализираните през 2015 г. ПУРБ,
изготвени при спазване изиск вани ята на
чл. 159, ал. 1 ЗВ и § 138, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗВ.
§ 3в. (1) За новоидентифицираните веще
ства с № 34 – 45 в приложение № 2, част А
СКОС влизат в сила от 22 декември 2018 г. с
цел постигане на добро химично състояние
на повърхностните води по отношение на
тези вещества до 22 декември 2027 г. и пре
дотвратяването на влошаването на химичното
състояние на повърхностните водни тела по
отношение на тези вещества.
(2) До 22 декември 2018 г. басейновите
дирекции изготвят и представят на ЕК допъл
нителна програма за мониторинг и предвари
телна програма от мерки, предназначени за
веществата по ал. 1. До 22 декември 2021 г.
за тези вещества се изготвя окончателна
програма от мерки в съответствие с глава
десета, раздел V от ЗВ. Нейното прилагане
започва възможно най-скоро след тази дата,
но не по-късно от 22 декември 2024 г.
§ 3г. (1) Докладът за резултатите от мо
ниторинга на веществата по първия списък
за наблюдение се представя на ЕК в срок 21
месеца от изготвянето на този списък и на
всеки 12 месеца след това, докато веществото
е в списъка.
(2) За всяко вещество, включено в пос
ледващите списъци, ИАОС докладва на ЕК
резултатите от мониторинга в срок 21 месеца
от включването на веществото в списъка за
наблюдение и на всеки 12 месеца след това,
докато веществото е в списъка.“
§ 10. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите
Но
мер

Номер по
CAS (1)

ЕС номер (2)

Наименование на приоритетното
вещество (3)

Определено като приори
тетно опасно вещество

(1)

15972-60-8

240-110-8

Алахлор
Alachlor

(2)

120-12-7

204-371-1

Антрацен
Anthracene

(3)

1912-24-9

217-617-8

Атразин
Atrazine

(4)

71-43-2

200-753-7

Бензен
Benzene

(5)

не се прилага не се прилага

Бромирани дифенилетери
Brominated diphenylethers

(6)

7440-43-9

231-152-8

Кадмий и неговите съединения
Cadmium and its compounds

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Хлороалкани, C10-13
Chloroalkanes, C10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Хлорфенвинфос
Chlorfenvinphos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Хлорпирифос (хлорпирифос-етил)
Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)

(10) 107-06-2

203-458-1

1,2-дихлороетан
1,2-dichloroethane

(11) 75-09-2

200-838-9

Дихлорометан
Dichloromethane

(12) 117-81-7

204-211-0

Ди-(2-етилхексил)-фталат (DEHP)
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

(13) 330-54-1

206-354-4

Диурон
Diuron

(14) 115-29-7

204-079-4

Ендосулфан
Endosulfan

(15) 206-44-0

205-912-4

Флуорантен
Fluoranthene

(16) 118-74-1

204-273-9

Хексахлоробензен
Hexachlorobenzene

X

(17) 87-68-3

201-765-5

Хексахлоробутадиен
Hexachlorobutadiene

X

(18) 608-73-1

210-168-9

Хексахлороциклохексан
Hexachlorocyclohexane

X

(19) 34123-59-6

251-835-4

Изопротурон
Isoproturon

(20) 7439-92-1

231-100-4

Олово и неговите съединения
Lead and its compounds

(21) 7439-97-6

231-106-7

Живак и неговите съединения
Mercury and its compounds

(22) 91-20-3

202-049-5

Нафталин
Naphthalene

X

X (4)

X

X

X
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(23) 7440-02-0
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ЕС номер (2)
231-111-4
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Наименование на приоритетното
вещество (3)

Определено като приори
тетно опасно вещество

Никел и неговите съединения
Nickel and its compounds

(24) не се прилага не се прилага

Нонилфеноли
Nonylphenols

(25) не се прилага не се прилага

Октилфеноли (6)
Octylphenols (6)

(26) 608-93-5

210-172-0

Пентахлоробензен
Pentachlorobenzene

(27) 87-86-5

201-778-6

Пентахлорофенол
Pentachlorophenol

(28) не се прилага не се прилага

Полиароматни въглеводороди (PAH) (7)
Polyaromatic hydrocarbons (PAH) (7)

(29) 122-34-9

Симазин
Simazine

204-535-2
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X (5)

X

X

(30) не се прилага не се прилага

Трибутилкалаени съединения
Tributyltin compounds

(31) 12002-48-1

234-413-4

Трихлоробензени
Trichlorobenzenes

(32) 67-66-3

200-663-8

Трихлорометан (хлороформ)
Trichloromethane (chloroform)

(33) 1582-09-8

216-428-8

Трифлуралин
Trifluralin

X

(34) 115-32-2

204-082-0

Дикофол
Dicofol

X

(35) 1763-23-1

217-179-8

Перфлуорооктан сулфонова киселина и
нейните производни (PFOS)
Perfluorooctane sulfonic acid and its
derivatives (PFOS)

X

(36) 124495-18-7

не се прилага

Киноксифен
Quinoxyfen

X

(37) не се прилага не се прилага

Диоксини и диоксиноподобни съединения
Dioxins and dioxin-like compounds

(38) 74070-46-5

277-704-1

Аклонифен
Aclonifen

(39) 42576-02-3

255-894-7

Бифенокс
Bifenox

(40) 28159-98-0

248-872-3

Цибутрин
Cybutryne

(41) 52315-07-8

257-842-9

Циперметрин (10)
Cypermethrin (10)

(42) 62-73-7

200-547-7

Дихлорвос
Dichlorvos

(43) не се прилага не се прилага

Хексабромоциклододекани (HBCDD)
Hexabromocyclododecanes (HBCDD)

(44) 76-44-8/
1024-57-3

200-962-3/
213-831-0

Хептахлор и хептахлор епоксид
Heptachlor and heptachlor epoxide

(45) 886-50-0

212-950-5

Тербутрин
Terbutryn

X (8)

X (9)

X (11)
X
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( 1)
(2)

CAS: Служба за химични индекси.
ЕС номер: Европейски инвентаризационен списък на съществуващи търговски химични вещества (EINECS)
или Европейски списък на нотифицираните химични вещества (ELINCS).
(3) Когато са избрани групи вещества, освен ако изрично е отбелязано друго, типичните представители на гру
пата са определени в контекста на установяването на стандартите за качество на околната среда.
(4) Само тетра-, пента-, хекса- и хептабромодифенилетер (номера по CAS, съответно 40088-47-9, 32534-81-9,
36483-60-0, 68928-80-3).
(5) Нонилфенол (CAS 25154-52-3, ЕС 246-672-0), включващ изомери 4-нонилфенол (CAS 104-40-5, ЕС 203-199-4)
и 4-нонилфенол (разклонен) (CAS 84852-15-3, ЕС 284-325-5).
(6) Октилфенол (CAS 1806-26-4, ЕС 217-302-5), включващ изомер 4-(1,1’,3,3’-тетраметилбутил)-фенол (CAS 140-669, ЕС 205-426-2).
(7) Включващ бензо(a)пирен (CAS 50-32-8, ЕС 200-028-5), бензо(b)флуорантен (CAS 205-99-2, ЕС 205-911-9),
бензо(g,h,i)перилен (CAS 191-24-2, ЕС 205-883-8), бензо(k)флуорантен (CAS 207-08-9, ЕС 205-916-6), индено
(1,2,3-cd)пирен (CAS 193-39-5, ЕС 205-893-2) и без антрацен, флуорантен и нафталин, които са посочени отделно.
(8) Включващ трибутилкалаен катион (CAS 36643-28-4).
(9) Това се отнася за следните съединения:
7 полихлорирани дибензо-р-диоксини (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 4032176-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 1940874-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)
10 полихлорирани дибензофурани (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-416), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9),
1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4),
1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)
12 диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS
74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157,
CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6),
2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
(10) CAS 52315-07-8 се отнася за изомерна смес от циперметрин, алфа циперметрин (CAS 67375-30-8), бета ципер
метрин (CAS 65731-84-2), тета циперметрин (CAS 71697-59-1) и зета циперметрин (52315-07-8).
(11) Това се отнася за 1,3,5,7,9,11-хексабромоциклододекан (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- хексабромоциклододекан
(CAS 3194-55-6), α-хексабромоциклододекан (CAS 134237-50-6), β-хексабромоциклододекан (CAS 134237-51-7)
и γ-хексабромоциклододекан (CAS 134237-52-8).“

§ 11. В приложение № 2 се правят следните изменения:

1. Наименованието се изменя така:
„Стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и за определени
други замърсители“.
2. Част А се изменя така:
„Част А: Стандарти за качество на околната среда (СКОС)
СГС: средна годишна стойност;
МДК: максимално допустима концентрация.
Единица мярка: [µg/l] за колони от (4) до (7)
[µg/kg мокро тегло] за колона (8)
№

Наименование
на веществото

(1)

(2)

Номер
по CAS (1)

СГС –
СКОС (2)
вътрешни
повърхностни
води (3)

(3)

СГС –
СКОС (2)
други
повърхностни
води

(4)

МДК –
СКОС (4)
вътрешни
повърхностни
води (3)

(5)

МДК –
СКОС (4)
други
повърхностни
води

СКОС
биота (12)

(7)

(8)

(6)

(1) Алахлор
Alachlor

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2) Антрацен
Anthracene

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

(3) Атразин
Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4) Бензен
Benzene

71-43-2

10

8

50

50

С Т Р.
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№

Наименование
на веществото

Номер по
CAS (1)

(1)

(2)

(3)

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

СГС – СКОС (2) СГС – СКОС (2) МДК – СКОС (4) МДК – СКОС (4)
вътрешни
други
вътрешни
други
повърхностни
повърхностни
повърхностни
повърхностни
води (3)
води
води (3)
води
(4)

(5)

(5) Бромирани дифе 32534-81-9
нилетери (5)
Brominated
diphenylethers (5)

(6)

(7)

0,14

0,014

≤ 0,08 (клас 1) 0,2
0,08 (клас 2)
0,09 (клас 3)
0,15 (клас 4)
0,25 (клас 5)

≤ 0,45 (клас 1)
0,45 (клас 2)
0,6 (клас 3)
0,9 (клас 4)
1,5 (клас 5)

≤ 0,45 (клас 1)
0,45 (клас 2)
0,6 (клас 3)
0,9 (клас 4)
1,5 (клас 5)

(6а) Тетрахлоро-метан 56-23-5
(7)
Carbontetrachloride (7)

12

12

не се прилага

не се прилага

(7) C10-13 хлоро-ал
кани (8)
C10-13
Chloroalkanes (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8) Хлорфенвинфос
Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9) Хлорпирифос
(Хлорпирифосетил)
Chlorpyrifos
(Chlorpyrifosethyl)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9а) Циклодиенови
пестициди:
Алдрин (7)
Диелдрин (7)
Ендрин (7)
Изодрин (7)
Cyclodiene
pesticides:
Aldrin (7)
Dieldrin (7)
Endrin (7)
Isodrin (7)

309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

Ʃ = 0,01

Ʃ = 0,005

не се прилага

не се прилага

(9б) общо ДДТ (7), (9)
DDT total (7), (9)

не се прилага 0,025

0,025

не се прилага

не се прилага

50-29-3

0,01

0,01

не се прилага

не се прилага

(10) 1,2-дихлороетан
107-06-2
1,2-Dichloroethane

10

10

не се прилага

не се прилага

(11) Дихлорометан
Dichloromethane

20

20

не се прилага

не се прилага

(6) Кадмий и него
вите съединения
(в зависимост от
класовете твър
дост на водата)
(6)
Cadmium and
its compounds
(depending on
water hardness
classes) (6)

Пара-пара-ДДТ
( 7)
para-para-DDT (7)

7440-43-9

75-09-2

СКОС
биота (12)

(8)
0,0085
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№

Наименование
на веществото

Номер по
CAS (1)

(1)

(2)

(3)

ВЕСТНИК
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СГС – СКОС (2) СГС – СКОС (2) МДК – СКОС (4) МДК – СКОС (4)
вътрешни
други
вътрешни
други
повърхностни
повърхностни
повърхностни
повърхностни
води (3)
води
води (3)
води
(4)

(5)

(6)

СКОС
биота (12)

(7)

(8)

(12) Ди (2-етил117-81-7
хексил)-фталат
Di(2-ethylhexyl)Phthalate (DEHP)

1,3

1,3

не се прилага

не се прилага

(13) Диурон
Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14) Ендосулфан
Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15) Флуорантен
Fluoranthene

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16) Хексахлоро-бен
зен
Hexachlorobenzene

118-74-1

0,05

0,05

10

(17) Хексахлоробута
диен
Hexachlorobutadiene

87-68-3

0,6

0,6

55

(18) Хексахлороциклохексан
Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19) Изопротурон
Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

1,2 (13)

1,3

14

14

0,07

0,07

(20) Олово и неговите 7439-92-1
съединения
Lead and its
compounds
(21) Живак и неговите 7439-97-6
съединения
Mercury and its
compounds
(22) Нафталин
Naphthalene

91-20-3

2

2

130

130

(23) Никел и неговите 7440-02-0
съединения
Nickel and its
compounds

4 (13)

8,6

34

34

(24) Нонилфеноли
(4-нонилфенол)
Nonylphenols
(4-Nonylphenol)

0,3

0,3

2,0

2,0

0,1

0,01

не се прилага

не се прилага

84852-15-3

(25) Октилфеноли
140-66-9
(4-(1,1',3,3'-тетра
метил-бутил)фенол)
Octylphenols (4-(1,
1',3,3'- tetramethylbutyl)-phenol)

20

С Т Р.
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№

Наименование
на веществото

(1)

(2)

(26) Пентахлоро-бен
зен
Pentachlorobenzene

Номер по
CAS (1)

БРОЙ 97

СГС – СКОС (2) СГС – СКОС (2) МДК – СКОС (4) МДК – СКОС (4)
вътрешни
други
вътрешни
други
повърхностни
повърхностни
повърхностни
повърхностни
води (3)
води
води (3)
води

(3)

(4)

(5)

(6)

СКОС
биота (12)

(7)

(8)

0,007

0,0007

не се прилага

не се прилага

(27) Пентахлоро-фе
87-86-5
нол
Pentachloro-phenol

0,4

0,4

1

1

(28) Полиароматни
въглеводороди
(PAH) (11)
Polyaromatic
hydrocarbons
(PAH) (11)

не се при
лага

не се прилага

не се прилага

не се прилага

не се прилага

50-32-8

1,7 × 10-4

1,7 × 10-4

0,27

0,027

5

Бензо(b) флуоран 205-99-2
тен
Benzo(b)
fluoranthene

вж. бележка
под линия 11

вж. бележка
под линия 11

0,017

0,017

вж. бе
лежка под
линия 11

Бензо(k)
флуорантен
Benzo(k)
fluoranthene

207-08-9

вж. бележка
под линия 11

вж. бележка
под линия 11

0,017

0,017

вж. бе
лежка под
линия 11

Бензо(g,h,i) пе
рилен
Benzo(g,h,i)perylene

191-24-2

вж. бележка
под линия 11

вж. бележка
под линия 11

8,2

Индено(1,2,3cd)-пирен
Indeno(1,2,3cd)-pyrene

193-39-5

вж. бележка
под линия 11

вж. бележка
под линия 11

122-34-9

1

(29a) Тетрахлороетилен 127-18-4
(7)
Tetrachloroethylene (7)
(29b) Трихлороетилен
(7)
Trichloro-ethylene
(7)
(30) Трибутилкалаени
съединения
(трибутилкалаен
катион)
Tributyltin
compounds
(Tributyltincation)

Бензо(a)пирен
Benzo(a)pyrene

(29) Симазин
Simazine

608-93-5

ВЕСТНИК

10-4

вж. бе
лежка под
линия 11

не се прилага

не се прилага

вж. бе
лежка под
линия 11

1

4

4

10

10

не се прилага

не се прилага

79-01-6

10

10

не се прилага

не се прилага

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

0,4

0,4

не се прилага

не се прилага

(31) Трихлоро-бензени 12002-48-1
Trichloro-benzenes

x

10-3

8,2

x
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№

Наименование
на веществото

(1)

(2)

Номер по
CAS (1)

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

СГС – СКОС (2) СГС – СКОС (2) МДК – СКОС (4) МДК – СКОС (4)
вътрешни
други
вътрешни
други
повърхностни
повърхностни
повърхностни
повърхностни
води (3)
води
води (3)
води

(3)

(4)

(5)

(6)

СКОС
биота (12)

(7)

(8)

(32) Трихлорометан
Trichloromethane

67-66-3

2,5

2,5

не се прилага

не се прилага

(33) Трифлуралин
Trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

не се прилага

не се прилага

(34) Дикофол
Dicofol

115-32-2

1,3 × 10-3

3,2 × 10-5

не се прилага
(10)

не се прилага
(10)

33

(35) Перфлуорооктан
сулфонова кисе
лина и нейните
производни
(PFOS)
Perfluorooctane
sulfonic acid and
its derivatives
(PFOS)

1763-23-1

6,5 × 10-4

1,3 × 10-4

36

7,2

9,1

(36) Киноксифен
Quinoxyfen

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

(37) Диоксини и ди
оксиноподобни
съединения
Dioxins and dioxinlike compounds

вж. бележка
под линия 9
в приложе
ние № 1

не се прилага

не се прилага

(38) Аклонифен
Aclonifen

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

(39) Бифенокс
Bifenox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

(40) Цибутрин
Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

(41) Циперметрин
Cypermethrin

52315-07-8

8 × 10-5

8 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

(42) Дихлорвос
Dichlorvos

62-73-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

(43) Хексабромоциклододекан
(HBCDD)
Hexabromocyclododecane
(HBCDD)

вж. бележка 0,0016
под линия 11
в приложе
ние № 1

0,0008

0,5

0,05

(44) Хептахлор и хеп 76-44-8/
тахлор епоксид
1024-57-3
Heptachlor and
heptachlor epoxide

2 × 10-7

1 × 10-8

3

(45) Тербутрин
Terbutryn

0,065

0,0065

0,34

886-50-0

x

10-4

3

x

сборът от
PCDD +
PCDF +
РСВ-DL
0,0065
µg.kg-1
токсични
еквива
ленти
TEQ (14)

167

10-5

0,034

6,7

x

10-3

С Т Р.
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CAS: Служба, предоставяща обобщена информа
ция за химичните вещества – Chemical Abstracts
Service.
(2) Този показател е изразеният като средна годиш
на стойност СКОС (СГС – СКОС). Ако не е по
сочено друго, той се прилага за общата концен
трация на всички изомери.
(3) Вътрешните повърхностни води обхващат реки,
езера и подобни изкуствени или силно модифи
цирани водни тела.
(4) Този показател е СКОС, изразен като максимал
но допустима концентрация (МДК – СКОС).
Когато за МДК – СКОС е обозначено „не се
прилага“, стойностите за СГС – СКОС се считат
за защитни срещу краткосрочни големи замър
сявания при непрекъснати зауствания, тъй като
те са значително по-ниски от стойностите, полу
чени на база остра токсичност.
(5) За групата приоритетни вещества, обхванати
от „бромирани дифенилетери“ (№ 5), СКОС се
отнася за сумата от концентрациите на едно
родни вещества, обозначени с № 28, 47, 99, 100,
153 и 154.
(6) За кадмий и неговите съединения (№ 6) стой
ностите на СКОС варират в зависимост от
твърдостта на водата, определена в пет класа
(клас 1: < 40 mg СаСО з/l, клас 2: от 40 до
< 50 mg СаСО з/l, клас 3: от 50 до < 100 mg
СаСО з/l, клас 4: 100 до < 200 mg СаСОз/l, клас
5: > 200 mg СаСО3/l).
(7) Това вещество не е приоритетно, а е един от дру
гите замърсители, за които СКОС са идентични
с предвидените в законодателството, прилагано
преди 13 януари 2009 г.
(8) За тази група вещества не е предвиден индикати
вен показател. Индикативният/ите показател/и
трябва да бъде/бъдат определен/и чрез анали
тичния метод.
(9) Общо
дихлоро-дифенил-трихлоретан
(ДДТ)
включва сбора от изомери 1,1,1-трихлоро-2,2 bis
(р-хлорофенил) етан CAS № 50-29-3; ЕС № 200024-3); 1,1,1- трихлоро-2 (о-хлорофенил)-2-(р-хло
рофенил) етан CAS № 789-02-6; ЕС № 212-332-5);
1,1-дихлоро-2,2 bis (р-хлорофенил) етилен CAS
№ 72-55-9; ЕС № 200-784-6); и 1,1-дихлоро 2,2 bis
(р-хлорофенил) етан CAS № 72-54-8; ЕС № 200783-0).
(10) Наличната информация е недостатъчна за опре
деляне на МДК – СКОС за тези вещества.
(11) За групата приоритетни вещества от полиаро
матни въглеводороди (PAH) (№ 28) СКОС за
биотата и съответните средни годишни стой
ности (СГС – СКОС) за водата се отнасят за
концентрацията на бензо(а)пирен, на чиято ток
сичност се базират. Бензо(а)пиренът може да се
смята за маркер за другите PAH, следователно
само бензо(а)пиренът е необходимо да бъде мо
ниториран за сравнение със СКОС за биота или
съответните СГС – СКОС за вода.
(12) Освен ако изрично не е посочено друго, СКОС
за биота се отнасят за рибата. Може да се из
вършва мониторинг на алтернативен биота-так
сон или на друга матрица, стига прилаганият
СКОС да предоставя равностойно ниво на за
щита. При веществата, обозначени с № 15 (флу
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орантен) и № 28 (полиароматни въглеводороди
(PAH), СКОС за биота се отнася за ракооб
разни и мекотели. За нуждите на оценката на
химичното състояние не е целесъобразно да
се извършва мониторинг на съдържанието на
флуорантен и полиароматни въглеводороди в
рибата. За веществото, обозначено с № 37 (ди
оксини и диоксиноподобни съединения), СКОС
за биота се отнася за риба, ракообразни и ме
котели; в съответствие с раздел 5.3 от прило
жението към Регламент (ЕС) № 1259/2011 от
2 декември 2011 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимал
но допустимите количества диоксини, диокси
ноподобни полихлорирани дифенили (РСВ) и
недиоксиноподобни РСВ в храни (ОВ, бр. L
320/18 от 3 декември 2011 г.).
(13) Тези СКОС се отнасят до бионалични концен
трации на веществата.
(14) РСDD:
полихлорирани
дибензо-р-диоксини;
РСDF: полихлорирани дибензофурани; РСВ-DL:
диоксиноподобни полихлорирани бифенили;
TEQ: токсични еквиваленти в съответствие с
коефициентите на токсична еквивалентност от
2005 г. на Световната здравна организация.“

3. В част Б:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Колони 6 и 7 от таблицата: За дадено
повърхностно водно тяло прилагането на
МДК – СКОС означава, че измерената концен
трация в който и да е представителен пункт
за мониторинг в границите на водното тяло
не надвишава стандарта.
В съответствие с чл. 11 от Наредба № 1 от
2011 г. за мониторинг на водите могат да се
въведат статистически методи, като например
изчисляване на персентила, за да осигурят
приемливо ниво на надеждност и точност при
определяне на съответствието с МДК – СКОС.
В такъв случай тези статистически методи
трябва да отговарят на подробни правила,
установени в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в чл. 9, параграф 2 от
Директива 2013/39/ЕС.“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. Стандартите за качество на околната
среда за вода, установени в това приложение,
се изразяват като общи концентрации в цялата
водна проба.
В случаите на кадмий, олово, живак и
никел (наричани по-нататък „метали“) СКОС
за вода се отнасят за концентрацията на раз
творените вещества, т.е. разтворената фаза
на водната проба, получена чрез филтриране
през филтър с диаметър на порите 0,45 µm
или чрез всяка друга еквивалентна предва
рителна обработка, или когато специално е
посочено – за бионаличната концентрация.
При оценка на резултатите от мониторинга
спрямо съответните СКОС басейновите ди
рекции могат да вземат предвид:
а) естествените фонови концентрации на
металите и техните съединения, ако тези кон
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центрации пречат за постигането на съответ
ствие със стойностите на съответните СКОС;
б) твърдостта, pH, разтворения органичен
въглерод или други параметри за качество на
водата, които оказват влияние върху биона
личността на металите, при което бионалич
ните концентрации се определят с помощта
на подходящо моделиране.“
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7989

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина
за набирането, разходването, отчитането и
контрола на средствата на Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда
и начина за набирането, разходването, от
читането и контрола на средствата на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за реда и начина за набирането, разходването,
отчитането и контрола на средствата на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят редът и
начинът за набирането, разходването, отчи
тането и контрола на средствата от Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“,
наричан по-нататък „Фонда“.
Чл. 2. Средствата на Фонда се съхраняват
и обслужват в Българската народна банка.
Чл. 3. Фондът се управлява от Управите
лен съвет.
Чл. 4. (1) Управителният съвет приема
правила за разходването на средствата и опе
рациите на Фонда, съгласувани с министъра
на енергетиката.
(2) Набирането и разходването на сред
ствата по Фонда се извършва въз основа
на бюджет. Проектът на бюджет на Фонда,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

приет от Управителния съвет, се представя в
Министерството на финансите чрез Минис
терството на енергетиката в срокове и по ред,
определени с решението на Министерския
съвет за бюджетната процедура за съответната
година и с указанията на Министерството на
финансите.
(3) След приемането на закона за държавния
бюджет на Република България за съответната
година министърът на енергетиката внася в
Министерския съвет бюджета на Фонда за
одобряване.
Раздел II
Източници за събиране и целево предназна
чение на средствата от Фонда
Чл. 5. Средствата на Фонда се набират от:
1. вноски в размер 5 на сто от приходите на
производителите на електрическа енергия от
продадената електрическа енергия без данък
върху добавената стойност (ДДС);
2. вноски в размер 5 на сто от приходите на
търговците за внесената и продадена на пазара
в страната електрическа енергия без ДДС;
3. приходите, получени от търговете за
продажба на квоти по чл. 57, ал. 1 от Закона
за ограничаване изменението на климата, ко
ито се използват за развитие на възобновяеми
енергийни източници;
4. приходите от лихви, включително по
просрочени плащания на вноските по т. 1 и 2;
5. дарения;
6. приходите от статистически прехвърля
ния на енергия от възобновяеми източници,
които се използват за развитие на възобно
вяеми енергийни източници.
Чл. 6. Средствата на фонда се разходват за:
1. плащане на средства за покриване на раз
ходите, извършени от обществения доставчик,
произтичащи от задълженията му по чл. 93а
от Закона за енергетиката (ЗЕ), определени с
решение на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР), включително за минали
регулаторни периоди;
2. издръжка, свързана с дейността на Фонда.
Раздел III
Набиране на средствата по Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“
Чл. 7. Фондът създава и поддържа публичен
списък на всички производители и търговци
на електрическа енергия – задължени лица
за вноски по чл. 5, т. 1 и 2.
Чл. 8. (1) Приходи по чл. 5, т. 1 са всички
начислени приходи от продажба по регулирани
или свободно договорени цени на произведена
от задълженото лице електрическа енергия,
включително:
1. приходите от продажба на активна елек
трическа енергия;
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2. приходите от доставка на балансираща
енергия по договор по чл. 11, т. 7 от Прави
лата за търговия с електрическа енергия по
чл. 91, ал. 2 ЗЕ;
3. нетният резултат от балансиране по
договор по чл. 11, т. 8 и/или 9 от Правилата
за търговия с електрическа енергия по чл. 91,
ал. 2 ЗЕ.
(2) За целите на изчисление на приходите
по чл. 5, т. 1 отчетените разходи за непроиз
ведена балансираща енергия при регулиране
„надолу“ се приспадат.
(3) Когато нетният резултат от балансира
не по ал. 1, т. 3 е отрицателна стойност, за
целите на изчисление на приходите по чл. 5,
т. 1 нейният размер се приспада от размера
на приходите.
(4) Когато цената на електрическата енергия
по съответния договор е двукомпонентна, при
ходите от продажба на електрическа енергия
включват приходи от продажба на енергия и
на разполагаемост/мощност.
(5) Приходите от продажба на електричес
ка енергия по ал. 1 не включват приходи от
продажба на разполагаемост за допълнителни
услуги и разполагаемост за студен резерв по
чл. 105 от Закона за енергетиката.
(6) Когато задълженото физическо или
юридическо лице осъществява дейност едно
временно въз основа на лицензии за произ
водство на електрическа енергия и търговия с
електрическа енергия, вноската се изчислява
спрямо отчетения приход от продажба по па
зарни цени на произведената от лицето енергия
независимо от лицензията, в изпълнение на
която тя е реализирана на пазара.
(7) Когато юридическото лице – обществен
доставчик, осъществява дейност и въз основа
на лицензия за производство на електрическа
енергия, вноската върху произведената от
него и доставената на крайните снабдители
електрическа енергия се изчислява на базата
на протоколираните количества електрическа
енергия към обществен доставчик и цена,
определена в действащото през същия период
ценово решение на КЕВР.
Чл. 9. Приходите по чл. 5, т. 2 на търгов
ците за внесената и продадена на пазара в
страната електрическа енергия се определят
на базата на количествата, декларирани по
чл. 30, ал. 1 от Правилата за търговия с елек
трическа енергия по чл. 91, ал. 2 ЗЕ.
Чл. 10. (1) Производителите на електри
ческа енергия представят до 5-о число на
текущия месец справка за приходите по чл. 8
за предходния месец, съдържаща съответните
данни, посочени в приложението.
(2) Търговците, които внасят и продават
електрическа енергия на пазара в страната,
представят до 5-о число на текущия месец
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справка за приходите по чл. 9 за предходния
месец, съдържаща съответните данни, посо
чени в приложението.
(3) До 15-о число на месеца производи
телите и търговците подават окончателна
справка по ал. 1 и 2, коригирана с данните
от сетълмента.
(4) В случай че в резултат на корекции,
оспорвания и рекапитулации размерът на
приходите от продадена електрическа енер
гия претърпи изменение след 15-о число на
месеца, съответното задължено лице подава
коригираща справка едновременно с подава
нето на информацията за следващия месец.
Коригиращата справка съдържа съответните
данни, посочени в приложението.
(5) Справките по ал. 1 – 4 се предоставят
в електронна форма на магнитен/оптичен
носител или по електронен път, подписани с
електронен подпис при условията и по реда
на Закона за електронния документ и елек
тронния подпис.
(6) При необходимост с мотивирано искане
на Фонда могат да бъдат изисквани и копия на
първични счетоводни документи и платежни
нареждания за направени вноски във Фонда.
Чл. 11. (1) В срок до 15-о число на месеца,
следващ отчетния, операторите на електро
п реносната и елек т рора зп редел и т ел н и т е
мрежи предоставят на Фонда справка по
производители за произведените и потребе
ните количества електрическа енергия през
отчетния месец за всички производители,
присъединени към съответната мрежа.
(2) В срок до 15-о число на месеца, следващ
отчетния, операторът на електропреносната
мрежа предоставя на Фонда справка по тър
говци за продадената на пазара в страната
електрическа енерги я от внос, изготвена
на базата на предоставените от търговците
декларации по чл. 30, ал. 1 от Правилата за
търговия с електрическа енергия по чл. 91,
ал. 2 ЗЕ.
Чл. 12. За установяване на размера на
дължимите вноски Фондът може да изисква
информация или документи от държавни
органи и търговски дружества, включително
от производителите на електрическа енергия,
търговците на електрическа енергия, операто
рите на електропреносната и електроразпре
делителните мрежи, обществения доставчик,
крайните снабдители и оператора на борсовия
пазар на електрическа енергия.
Чл. 13. (1) Управителният съвет на Фонда
определя формата на справките и техничес
кия начин за подаването им и публикува на
интернет страница на Фонда определената
форма на справките и информация за начина
на подаване.
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(2) Предоставените индивидуални данни по
чл. 10, 11 и 12 се обработват от Фонда и се
използват за установяване на съответствие на
направените вноски с дължимите. Управител
ният съвет на Фонда осигурява опазването на
индивидуалните данни и предотвратяване на
злоупотребата с тях, като предприема необхо
димите организационни и технически мерки.
Чл. 14. Вноските по чл. 5, т. 1 и 2 се внасят
до 15-о число на месеца, следващ отчетния
месец.
Чл. 15. Вноските по чл. 5, т. 1 и 2 са пуб
лични държавни вземания. В случай че внос
ките не бъдат внесени в законоустановения
срок или в дължимия размер, председателят
на Управителния съвет уведомява органите
на Националната агенция за приходите за
предприемането на действия по установяване
и събиране на вземанията по реда на Данъч
но-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 16. (1) Приходите по чл. 5, т. 3 се
превеждат на Фонда в срок до 15-о число на
месеца, следващ месеца, в който са проведени
съответните търгове.
(2) Приходите от търгове, проведени през
месец декември, се превеждат в рамките на
текущия месец.
Чл. 17. Изпълнителният директор на Аген
цията за устойчиво енергийно развитие пре
доставя информация на Фонда за извършените
статистически прехвърляния по чл. 5, т. 6.
Раздел IV
Разходване на средствата по Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“
Чл. 18. Разходите на обществения дос
тавчик, които следва да бъдат покрити със
средства от Фонда, включително за минали
регулаторни периоди, се определят съобразно
решенията на КЕВР за утвърждаване на цени
в сектор „Електроенергетика“ за съответния
регулаторен период.
Чл. 19. (1) Управителният съвет приема
актуализация на бюджета на Фонда при всяко
решение на КЕВР, отнасящо се до разходите
на обществения доставчик, които следва да
бъдат покрити със средства от Фонда.
(2) Управителният съвет извършва вътреш
нокомпенсирани промени по бюджета на
Фонда. Промени, касаещи увеличение на
общия размер на приходите, разходите и/или
финансирането, се извършват от Управителния
съвет на Фонда съгласувано с министъра на
финансите.
(3) Председателят на Управителния съвет
на Фонда уведомява министъра на енерге
тиката за извършените промени по ал. 2 в
7-дневен срок.
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Чл. 20. Размерът на плащанията към об
ществения доставчик се определя съобразно
решенията на КЕВР за разходите на обществе
ния доставчик, които следва да бъдат покрити
със средства от Фонда, в рамките на приетия
от Управителния съвет бюджет.
Чл. 21. (1) Общественият доставчик пред
ставя пред Управителния съвет на Фонда
искане за плащане в срок до 20-о число на
месеца, следващ месеца, за който се отнася.
Искането за плащане включва:
1. разходите на обществения доставчик,
които следва да бъдат покрити от Фонда за
предходния месец съгласно действащото през
този месец решение на КЕВР за утвърждаване
на цени в сектор „Електроенергетика“;
2. равна месечна част от разходите за
минали регулаторни периоди, които следва
да бъдат покрити от Фонда и са определени
съгласно същото решение на КЕВР;
3. цялата сума на одобрените от Фонда,
но непокрити разходи от предходното искане
в рамките на регулаторния период.
(2) Към искането за плащане се прилага
месечен отчет за разходите по ал. 1, т. 1 и 2,
изготвен по образец, одобрен от Управител
ния съвет.
(3) Към искането за плащане се прилагат
и други документи, определени в правилата
за разходването на средствата и операциите
на Фонда.
Чл. 22. (1) Управителният съвет на Фонда
разглежда искането и одобрява разходите,
които следва да бъдат покрити със средства
от Фонда.
(2) Плащането към обществения достав
чик за покриване на разходите със средства
от Фонда се извършва ежемесечно до края
на месеца, в който е подадено искането по
чл. 21, ал. 1.
(3) При недостиг на средства за покриване
на всички одобрени разходи Управителният
съвет уведомява за това обществения дос
тавчик едновременно с плащането по ал. 2.
(4) При излишък на средства по Фонда
с тях се покриват одобрени, но непокрити
разходи от предходното искане в рамките на
регулаторния период.
(5) След изтичане на регулаторния период
със средства от Фонда се покриват само раз
ходи на обществения доставчик, определени
със съответното решение на КЕВР за утвър
ждаване на цени в сектор „Електроенергетика“
за следващия регулаторен период.
Чл. 23. Средствата за издръжка на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“
покриват разходите за функционирането на
Фонда в размер до 0,1 на сто от събраните
средства по чл. 5, т. 1, 2 и 4, но не повече
от 250 000 лв. в рамките на една бюджетна
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година. Разходите за издръжка включват раз
ходи за възнаграждения, социално и здравно
осигуряване на членовете на Управителния
съвет на Фонда, разходи за административно,
финансово-счетоводно, правно и материалнотехническо обслужване.
Чл. 24. (1) Разходите за издръжка на Фонда
се покриват от приходите по чл. 5, т. 1, 2 и 4.
(2) Председателят на Управителния съвет
получава месечно възнаграждение в размер до
три минимални работни заплати за страната,
освен в случаите на чл. 19, ал. 7 от Закона за
администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за
държавния служител.
(3) Членовете на Управителния съвет по
лучават месечно възнаграждение в размер
до 90 на сто от възнаграждението на пред
седателя на Управителния съвет на Фонда,
освен в случаите на чл. 19, ал. 7 от Закона
за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона
за държавния служител.
(4) Административното, финансово-счето
водното, правното и техническото обслужване
на Фонда може да се осъществява от админис
трацията на Министерството на енергетиката
за сметка на средствата за издръжка на Фонда.
Чл. 25. (1) Фондът не може да емитира
облигации или други дългови ценни книжа,
да взема заеми, както и да издава гаранции
под каквато и да е форма.
(2) Средствата на Фонда не може да се
използват като обезпечения в полза на други
лица, както и да се поемат пряко или косвено
задължения за сметка на средствата на Фонда
извън тези, които произтичат от основната
дейност на Фонда.
Раздел V
Отчитане на средствата на Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“
Чл. 26. (1) Годишният отчет за дейността на
Фонда се приема с решение на Управителния
съвет и се представя на министъра на енер
гетиката в срок до 31 март. Министерският
съвет одобрява отчета по предложение на
министъра на енергетиката.
(2) Годишният отчет се изпраща на КЕВР
за сведение.
Чл. 27. (1) Председателят на Управителния
съвет на Фонда е длъжен да представя на
министъра на енергетиката:
1. ежемесечна справка за набраните и
разходваните средства в срок до 20-о число
на следващия месец;
2. тримесечни отчети, придружени с доклад
за дейността на Фонда, в срок до 31-о число
на месеца, следващ отчетното тримесечие.
(2) Справките и отчетите по ал. 1 се пуб
ликуват на интернет страницата на Фонда
в срок до 20-о число на следващия месец, а
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годишният отчет за дейността на Фонда – в
срок до 7 дни след одобряването от Минис
терския съвет.
Чл. 28. (1) Средствата и операциите на
Фонда се включват в консолидираната фис
кална програма като средства и операции на
други икономически обособени лица по чл. 13,
ал. 4 от Закона за публичните финанси и не
са част от държавния бюджет.
(2) Отчетите за касовото изпълнение и
прогнозите за очакваното изпълнение на
бюджета на Фонда, както и отчетните данни
за активите, пасивите, приходите, разходите
и другите операции на Фонда се изготвят и
представят на Министерството на финансите
чрез Министерството на енергетиката съгласно
чл. 133, 134 и 167 от Закона за публичните
финанси.
Чл. 29. Председателят на Управителния
съвет предоставя на КЕВР необходимата за
регулаторни цели информация за дейността
и състоянието на Фонда.
Раздел VI
Контрол върху набирането, разходването и
отчитането на средствата по Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“
Чл. 30. Контролът по набирането, разходва
нето и отчитането на средствата във Фонда се
осъществява от Управителния съвет на Фонда.
Чл. 31. Бюджетът на Фонда подлежи на
одит от органите на Сметната палата при
условията и по реда на Закона за Сметната
палата.
Чл. 32. Контрол върху бюджетната, фи
нансово-стопанската и отчетната дейност на
Фонда се осъществява от органите на Агенци
ята за държавната финансова инспекция при
условията и по реда на Закона за държавната
финансова инспекция.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Всички средства от продажби на квоти
по чл. 5, т. 3, за които към 24 юли 2015 г. не
е предвидено друго предназначение, се пре
веждат във Фонд „Сигурност на електроенер
гийната система“ в срок до 15 дни от влизане
в сила на настоящата наредба.
§ 2. Правилата по чл. 4 се приемат в срок
до един месец от определянето на поименния
състав на Управителния съвет на Фонда.
§ 3. В срок до 30 дни от влизането в сила
на наредбата задължените лица за вноски по
чл. 5, т. 1 и 2 представят във Фонда справка
за приходите по чл. 8 и/или 9, съдържаща
съответните данни, посочени в приложени
ето, за периода от 24 юли 2015 г. до края на
месеца, предхождащ датата на влизане в сила
на наредбата.
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§ 4. В срок до 10 дни от влизането в сила
на наредбата общественият доставчик внася
искане за плащане по чл. 21, ал. 1 за периода
от 24 юли 2015 г. до края на месеца, предхож
дащ датата на влизане в сила на наредбата. За
това плащане не се прилага срокът по чл. 22,
ал. 2, като Фондът уведомява обществения
доставчик за срока, в който ще извърши
плащането.
§ 5. При разпределението на средствата през
2016 г. Управителният съвет взема предвид
и предоставените на обществения доставчик
средства до влизането в сила на наредбата.
§ 6. Наредбата се приема на основание
чл. 36ж от Закона за енергетиката.
Приложение
към чл. 10, ал. 1 и 2
Съдържание на справката за отчитане на
вноски пред Фонд „Сигурност на електро
енергийната система“
1. Производителите и търговците предоставят
информация за приходите по чл. 8 и 9 съобраз
но прилаганата технология на производство и
начина на продажба на електрическа енергия,
която съдържа:
1.1. Отчетна информация по елементи според
минималното съдържание, определено в т. 3 – 8
на настоящото приложение.
1.2. За всеки от елементите в т. 3 – 8:
1.2.1. продадено количество, в мегаватчасове;
1.2.2. среднопретеглена продажна цена на
електрическа енергия за месеца, в лева за ме
гаватчас;
1.2.3. обща стойност на продадената електри
ческа енергия без ДДС, в лева;
1.2.4. дължима вноска от 5 на сто от стой
ността на продадената електрическа енергия без
ДДС, в лева;
1.2.5. корекция (попълва се при подаване на
справка по чл. 10, ал. 3 или чл. 12, ал. 2);
1.2.6. брой фактури (счетоводни документи).
2. Справката за отчитане на приходи от
продажба на електрическа енергия от атомни
и топлоелектрически електроцентрали, в т.ч.
топлофикационни и заводски централи, съдържа
данни по т. 1.2 за:
2.1. Продажби на регулиран пазар.
2.2. Продажби по свободно договорени цени.
2.3. Продажби на оператора на електропре
носната мрежа чрез регулиране „нагоре“.
2.4. Продажби на балансиращия пазар от
активирани предложения „нагоре“.
2.5. Продажба на енергия при активиране от
студен резерв.
2.6. Продажби на балансиращия пазар от
неспазване на график, излишък.
2.7. Продажби на борсов пазар на електри
ческа енергия.
2.8. Общо продадена електрическа енергия
(сума от ред 2.1 до ред 2.7).
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2.9. Разходи към оператора на електропренос
ната мрежа при регулиране „надолу“ (-).
2.10. Разходи на балансиращия пазар от ак
тивирани предложения „надолу“ (-).
2.11. Разходи на балансиращия пазар от не
спазване на график, недостиг (-).
2.12. Общо приходи от продадена енергия,
нето (ред 2.8 – ред 2.9 – ред 2.10 – ред 2.11).
3. За производителите с договори за дългосроч
но изкупуване на разполагаемост и електрическа
енергия т. 2.3 не се попълва.
4. Справката за отчитане на приходи от про
дажба на електрическа енергия от водноелек
трически централи с инсталирана мощност до
10 MW съдържа данни по т. 1.2 за:
4.1. Продажби по чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона
за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
4.2. Продажби по свободно договорени цени.
4.3. Продажби на оператора на електропре
носната мрежа чрез регулиране „нагоре“.
4.4. Продажби на балансиращия пазар от
активирани предложения „нагоре“.
4.5. Продажби на балансиращия пазар от
неспазване на график, излишък.
4.6. Продажби на обществения доставчик или
на краен снабдител по чл. 31, ал. 5, т. 2 ЗЕВИ.
4.7. Продажби на борсов пазар на електри
ческа енергия.
4.8. Общо продадена електрическа енергия
(сумата от ред 4.1 до ред 4.7).
4.9. Разходи към оператора на електропренос
ната мрежа при регулиране „надолу“ (-).
4.10. Разходи на балансиращия пазар от ак
тивирани предложения „надолу“ (-).
4.11. Разходи на балансиращия пазар от не
спазване на график, недостиг (-).
4.12. Общо приходи от продадена енергия,
нето (ред 4.8 – ред 4.9 – ред 4.10 – ред 4.11).
5. Справката за отчитане на приходи от про
дажба на електрическа енергия от водноелек
трически централи с инсталирана мощност над
10 MW съдържа данни по т. 1.2 за:
5.1. Продажби на регулиран пазар.
5.2. Продажби по свободно договорени цени.
5.3. Продажби на оператора на електропре
носната мрежа чрез регулиране „нагоре“.
5.4. Продажби на балансиращия пазар от
активирани предложения „нагоре“.
5.5. Продажби на балансиращия пазар от
неспазване на график (излишък).
5.6. Продажби на борсов пазар на електри
ческа енергия.
5.7. Общо продадена електрическа енергия
(сумата от ред 5.1 до ред 5.6).
5.8. Разходи към оператора на електропренос
ната мрежа при регулиране „надолу“ (-).
5.9. Разходи на балансиращия пазар от акти
вирани предложения „надолу“ (-).
5.10. Разходи на балансиращия пазар от не
спазване на график, недостиг (-).
5.11. Общо приходи от продадена енергия,
нето (ред 5.7 – ред 5.8 – ред 5.9 – ред 5.10).
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6. Справката за отчитане на приходи от про
дажба на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници (без ВЕЦ) с инсталирана
мощност до 30 KW, съдържа данни по т. 1.2 за:
6.1. Продажби по чл. 31, ал. 5, т. 1 ЗЕВИ.
6.2. Продажби по свободно договорени цени.
6.3. Продажби на балансиращия пазар от
неспазване на график, излишък.
6.4. Продажби на обществения доставчик или
на краен снабдител по чл. 31, ал. 5, т. 2 ЗЕВИ.
6.5. Продажби на борсов пазар на електри
ческа енергия.
6.6. Общо продадена електрическа енергия
(сумата от ред 6.1 до ред 6.5).
6.7. Разходи на балансиращия пазар от не
спазване на график, недостиг (-).
6.8. Общо приходи от продадена енергия, нето
(ред 6.6 – ред 6.7).
7. Справката за отчитане на приходи от про
дажба на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници (без ВЕЦ) с инсталирана
мощност над 30 KW, съдържа данни по т. 1.2 за:
7.1. Продажби по чл. 31, ал. 5, т. 1 ЗЕВИ.
7.2. Продажби по свободно договорени цени.
7.3. Продажби на оператора на електропре
носната мрежа чрез регулиране „нагоре“.
7.4. Продажби на балансиращия пазар от
активирани предложения „нагоре“.
7.5. Продажби на балансиращия пазар от
неспазване на график, излишък.
7.6. Продажби на обществения доставчик или
на краен снабдител по чл. 31, ал. 5, т. 2 ЗЕВИ.
7.7. Продажби на борсов пазар на електри
ческа енергия.
7.8. Общо продадена електрическа енергия
(сумата от ред 7.1 до ред 7.7).
7.9. Разходи към оператора на електропренос
ната мрежа при регулиране „надолу“ (-).
7.10. Разходи на балансиращия пазар от ак
тивирани предложения „надолу“ (-).
7.11. Разходи на балансиращия пазар от не
спазване на график, недостиг (-).
7.12. Общо приходи от продадена енергия,
нето (ред 7.8 – ред 7.9 – ред 7.10 – ред 7.11).
8. Справката за отчитане на приходите на
търговците за внесената и продадена на пазара в
страната електрическа енергия без ДДС съдържа
данни по т. 1.2 за:
8.1. Продажби на електрическа енергия от
внос на търговци, клиенти.
8.2. Продажби на борсов пазар на електри
ческа енергия.
8.3. Продажби на енергия на балансиращия
пазар – излишък (+).
8.4. Разходи на балансиращия пазар от не
спазване на график, недостиг (-).
8.5. Общо приходи от внесена и продадена в
страната електрическа енергия, нето (ред 8.1+ред
8.2+ред 8.3 – ред 8.4).
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Република Австрия
за сътрудничество в областта на културата,
образованието, науката и младежта
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то На
родно събрание на 29 октомври 2015 г. – ДВ,
бр. 88 от 2015 г. В сила от 1 декември 2015 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Австрия (нари
чани по-нататък „договарящи страни“),
в своя стремеж да укрепят приятелските
отношения между двете страни със съзна
нието за необходимостта от насърчаване на
сътрудничеството в сферата на културата и
образованието,
вземайки под внимание членството на
Република България и Република Австрия
в Европейския съюз като важен фактор за
интензивно и успешно сътрудничество в об
ластта на културата, образованието, науката
и младежта,
се договориха, както следва:
Член 1
(1)	Договарящите ст рани приветстват
прякото сътрудничество в областите на
преподавателската и изследователската
дейност между своите висши учебни
заведения и научни институти.
(2)	Договарящите страни насърчават все
ки стремеж към получаване на висше
образование на територията на другата
договаряща страна. По отношение
на студентските такси се прилагат
правните разпоредби на съответната
договаряща страна.
(3)	Договарящите страни приканват сту
денти, лица с научни степени, препо
даватели във висши учебни заведения
и изследователи от съответната друга
договаряща страна да кандидатстват в
рамките на съответните стипендиант
ски програми на другата договаряща
страна.
(4)	Дог оваря щ и т е с т ра н и нас ърча ват
изучаването на езика, литературата,
на историята и странознанието на
другата договаряща страна чрез обмен
на лектори, които да преподават във
висшите учебни заведения.
(5)	Всяка от договарящите страни привет
ства участието на студенти и лектори с
научни степени от другата договаряща
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страна в допълнителни обучителни
мероприятия, като летни курсове и
летни колежи, преди всичко с цел
подобряване на езиковите познания,
както и за допълнителна квалификация
в някои специални области.
(6)	Договарящите страни ще подкрепят
и други видове коопериране между
висшите учебни заведения в България
и Австрия, особено по отношение на
създаването на Европейско универси
тетско пространство по смисъла на
процеса от Болоня. Във връзка с това
двете договарящи страни приветстват
засилването на сътрудничеството в
рамките на програмите на ЕС.
(7)	Действащата понастоящем договорна
уредба в сферата на признаването на
оценките от следването и изпитите,
както и на академичните степени,
остава непроменена.
Член 2
(1)	Договарящите страни насърчават и
подкрепят в зависимост от финан
совите възможности двустранното,
регионалното и сътрудничеството в
ЕС в областите на общообразовател
ното и професионалното обучение,
по-конкретно чрез следните мерки:
а) обмен на експерти, както и на ин
формационни и документационни
материали и специализирана ли
тература, най-вече свързани с раз
витието в образователната сфера,
както и в областта на обучението
през целия живот;
б) обмен на опит в областта на при
лагане на програмата на ЕС за
образованието, младежта и спорта
„Еразмус +“, особено в сферата на
общата и специализираната профе
сионална подготовка;
в) дейности и инициативи в сферата
на подготовката на преподаватели;
г) насърчаване на парт ньорст вата
между училища и други образова
телни институции;
д) дейности в областта на допълни
телната квалификация на учителски
кадри с цел насърчаване на попу
ляризирането на родния език и на
взаимното културно разбиране на
територията на другата договаряща
страна;
е) преподаване на езика на другата
договаряща страна;
ж) сът рудни чест во и създаване на
мрежа от учебни фирми.
(2)	Провеждането на тези мерки се осъ
ществява съгласувано между догова
рящите страни. Подробностите в тази
насока се уреждат в Програмите на
Смесената комисия (чл. 6).

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Член 3
(1)	Договарящите страни имат стреме
жа да подобрят нивото на познаване
на културата на другата договоряща
страна за по-нататъшно развитие на
културното сътрудничество във всички
области и на всички нива и чрез това
да допринасят за европейска културна
идентичност.
(2)	В този смисъл договарящите страни
ще си сътрудничат в рамките на въз
можностите си:
а) п ри обмена на и нформа ц и я за
международни конференции и се
минари, свързани с културата и
п ровеж дани на тери тори я та на
другата договоряща страна;
б) при турнета на дейци на изкуството
и ансамбли, при организиране на
концерти, фестивали, театрални
представления и други културни
прояви на национално, регионално
и местно равнище;
в) при организирането на изложби в
рамките на прякото сътрудничество
между институциите в сферата на
културата, както и при насърча
ването на контактите в областите
на съвременното изобразително
изкуство, архитектурата, дизайна,
модата, фотографията, медийното
изкуство, филмовото изкуство и
коп род у к ц ии те, ли терат у рата и
издателската дейност, както и при
преводи на литературни произведе
ния и специализирана литература;
г) при подпомагането на прякото съ
трудничество между библиотеките
и между архивите;
д) при подпомагането на прякото съ
трудничество и на информационния
обмен в областта на опазването на
културните паметници, както и
между българските държавни музеи
и австрийските федерални музеи;
е) при развитието на взаимното сътруд
ничество в рамките на културните
програми на Европейския съюз,
както и на проекти и споразумения
на международни организации, като
ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
(3)	За целите на развитието на сътрудни
чеството и на обмена на опит дого
варящите страни подкрепят в рамки
те на своите възможности кратките
гостувания на дейци на изкуството и
експерти.
(1)

Член 4
 оговарящите страни ще улесняват
Д
в рамките на съответно действащите
си вътрешнодържавни правни норми
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създаването и дейността на културни
институции и средища извън дипло
матическ ите представителства на
другата договоряща страна.
Културните институции и средища по
смисъла на ал. 1 са организации на
изкуството, науката, образованието,
библиотеките, читалните и общест
вените научноизследователски инсти
туции, които се финансират изцяло
или предимно с публични средства.
Д оговарящ и те ст рани насърчават
дейността на Българския културен
институт „Дом Витгенщайн“ към По
солството на Република България във
Виена и провеждането на съвместни
проекти.
Д оговарящ и те ст рани насърчават
културната дейност на Австрийското
посолство в София, както и дейността
на Австрийските библиотеки в Бъл
гария и провеждането на съвместни
проекти.

Член 5
Договарящите страни ще поемат разходите
за изпълнение на тази Спогодба въз основа
на следните принципи:
Изпращащата страна поема пътните раз
ходи до първото местопребиваване в при
емащата държава и обратно от последното
местопребиваване.
Приемащата страна поема останалите раз
ходи по пътуването на територията на другата
страна, свързани с определената в програмата
за посещение дейност на експертите.
Приемащата страна предоставя на разполо
жение на експертите свободно настаняване и
храна в съответствие с действащите вътреш
нодържавни разпоредби.
Изложбите ще се провеждат според оби
чайната международна практика и според
националното законодателство на всяка стра
на. Евентуално необходимите допълнителни
споразумения се уреждат по директен път.
Член 6
(1)	За изпълнение на тази Спогодба се
създава Смесена комисия, която се
състои от представители на компе
тентните органи на договарящи те
държави и на чиито заседания могат
да бъдат поканвани и представители на
регионалните дружества. Заседанията
на Смесената комисия се провеждат
по правило на всеки четири години,
като при необходимост може да бъде
свикано заседание и извън упоменатия
срок по искане на всяка от догова
рящите страни. Смесената комисия
заседава на разменни начала в Репуб
лика България и в Република Австрия.
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Председателството поема съответният
ръководител на делегацията на тази
от договарящите страни, на чиято
територия се провежда заседанието.
(2)	Смесената комисия взема решения
за няколкогодишни работни програ
ми за организационно и финансово
регламентиране на прилагането на
тази Спогодба, които действат спо
ред предвидените вътрешнодържавни
норми.
(3)	Всяка договаряща страна обявява по
дипломатически път състава на деле
гацията на нейните представители в
Смесената комисия и последващите
промени.
(4)	Заключителните решения на Смесе
ната комисия се приемат под формата
на протоколи от заседанията на Сме
сената комисия, по текста на които
двете страни се споразумяват.
Член 7
С влизането в сила на тази Спогодба се
прекратява действието на Спогодбата между
Народна република България и Република
Австрия за сътрудничество в областта на
културата, науката и образованието, която е
подписана на 9 февруари 1973 г. и е влязла в
сила на 7 юли 1974 г.
Член 8
Разпоредбите на тази Спогодба се прилагат
в съответствие с действащите правни норми
на договарящите страни. Тази Спогодба не
засяга действието на произтичащи от други
международни договори задължения, които
са задължителни за договарящите страни.
Член 9
Тази Спогодба влиза в сила в първия ден от
месеца, следващ месеца, в който договарящи
те страни взаимно са се уведомили писмено
по дипломатически път, че са изпълнени
вътрешнодържавните процедури за влизане
в сила на тази Спогодба.
Член 10
(1)	Тази Спогодба се сключва за срок пет
години. Тя продължава действието си
автоматично за нов петгодишен срок,
ако шест месеца преди изтичането му
нито една от двете договарящи страни
не уведоми писмено по дипломатиче
ски път другата договаряща страна, че
не желае продължаването є. По време
на всяко петгодишно продължение
Спогодбата може да бъде прекратена
по всяко време от всяка от договаря
щите страни по дипломатически път
с писмено шестмесечно предизвестие.
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(2)	Прекратяването на Спогодбата не за
сяга изпълнението на вече започнати
проекти и дейности.
Сключена в София на 12 февруари 2015 г.
в два оригинални екземпляра, всеки на бъл
гарски и на немски език, като двата текста
имат еднаква сила.
За правителството
на Република
България:
Даниел Митов,
министър на
външните работи
7911

За правителството
на Република
Австрия:
Себастиан Курц,
министър на
външните работи

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
СПОГОДБА

меж д у Реп у блик а Бъ л гари я и Кра лс т во
Норвегия за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то
Народно събрание на 8 юли 2015 г. – ДВ, бр. 55
от 2015 г. В сила от 30 юли 2015 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Кралство Норвегия,
Желаейки да сключат Спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите,
с цел да насърчат и укрепят икономическите
отношения между двете страни, се договориха,
както следва:
Г л а в а

I

ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА
Член 1
Обхват по отношение на лицата
Тази Спогодба се прилага спрямо лица,
които са местни лица на едната или на двете
договарящи държави.
Член 2
Данъци, за които се прилага Спогодбата
1. Тази Спогодба се прилага за данъци
върху дохода, налагани от едната договаряща
държава, нейни политически подразделения
или органи на местна власт, независимо от
начина, по който се събират.
2. За данъци върху дохода се считат всички
данъци, наложени върху общия доход или върху
елементи от дохода, включително данъците
върху приходи от отчуждаването на движима
или недвижима собственост.
3. Съществуващите данъци, за които се
прилага Спогодбата, са по-специално:
а) за Норвегия:
(i) националният данък върху дохода;
(ii) областният общински данък върху
дохода;
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(iii) общинският данък върху дохода;
(iv) националният данък, отнасящ се
към дохода от изследване и използ
ване на подводни петролни ресурси
и дейности и работи, свързани с тях,
включително транспортирането на
произведения петрол по тръбопро
води;
(v) националният данък върх у въз
награж дението на художествени
изпълнители, които не са местни
лица;
		
(по-нататък наричани „норвежки
данък“);
б) за България:
(i) данъкът върху дохода на физичес
ките лица;
(ii) корпоративният подоходен данък;
(iii) патентният данък;
		
(по-нататък наричани „български
данък“).
4. Спогодбата ще се прилага и за всички
подобни по естеството си данъци, които
са въведени след датата на подписване на
Спогодбата като допълнение или вместо съ
ществуващите данъци. Компетентните органи
на договарящите държави ще се уведомяват
взаимно за всички съществени изменения,
извършени в данъчните им закони.
Г л а в а

I I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 3
Общи определения
1. За целите на тази Спогодба, освен ако
контекстът не изисква друго:
а) терминът „Норвегия“ означава Кралство
Норвегия и включва сухоземната тери
тория, вътрешните води, териториалното
море и зоната отвъд териториалното
море, върху които Кралство Норвегия,
в съответствие с норвежкото законода
телство и в съответствие с международ
ното право, може да упражнява своите
права по отношение на морското дъно
и подпочвеното пространство и техните
природни богатства; терминът не включ
ва Свалбард, Ян Майен и норвежките
зависими територии (Биланд);
б) терминът „България“ означава Републи
ка България, а когато се употребява в
географски смисъл, означава терито
рията и териториалното море, върху
които тя у пра ж н ява своя държавен
суверенитет, както и континенталния
шелф и изключителната икономическа
зона, върху които упражнява суверенни
права и юрисдикция в съответствие с
международното право;
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в) термините „едната договаряща държава“
и „другата договаряща държава“ озна
чават Норвегия или България според
изискванията на контекста;
г) терминът „лице“ включва физическо
лице, дружество или всяко друго сдру
жение от лица;
д) терминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяка общност,
която се третира като юридическо лице
за целите на данъчното облагане;
е) терминът „предприятие“ се отнася към
осъществяването на всякаква стопанска
дейност;
ж) термините „предприятие на едната до
говаряща държава“ и „предприятие на
другата договаряща държава“ означават
съответно предпри ятие, ръководено
от местно лице на едната договаряща
държава, и предприятие, ръководено
от местно лице на другата договаряща
държава;
з) терминът „международен транспорт“
означава всеки превоз с кораб, самолет,
железопътно или шосейно транспортно
средство, извършван от предприятие
на едната договаряща държава, освен
когато посочените транспортни средства
се експлоатират единствено между мес
та, намиращи се в едната договаряща
държава;
и) терминът „компетентен орган“ означава:
(i) в случая на Норвегия – министърът
на финансите или упълномощен
представител на министъра;
(ii) в случая на България – министърът
на финансите или негов упълномо
щен представител;
к) терминът „национално лице“ по отноше
ние на една от договарящите държави
означава:
(i) всяко физическо лице, притежаващо
гражданството на тази договаряща
държава; и
(ii) всяко юридическо лице, гражданско
дружество или асоциация, чийто
статут се определя от действащото
законодателство в тази договаряща
държава;
л) терминът „стопанска дейност“ означава
осъществяването на професиона лни
услуги и други дейности с независим
характер;
м) терминът „печалби от стопанска дей
ност“ също включва доход от предо
ставянето на професионални услуги и
от други дейности с независим характер.
2. При прилагането на разпоредбите на Спо
годбата по всяко време от едната договаряща
държава всеки термин, който не е определен
в нея, ще има значението, което му придава
към този момент законодателството на тази
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държава за целите на данъците, обхванати от
Спогодбата, освен ако контекстът не изисква
друго. Всяко значение съгласно приложими
те данъчни закони на тази държава ще има
предимство спрямо значението, дадено на
термина в други закони на тази държава.
Член 4
Местно лице
1. За целите на тази Спогодба терминът
„местно лице на едната договаряща дър
жава“ означава всяко лице, което съгласно
законодателството на тази държава подлежи
на данъчно облагане в нея поради своето
местожителство, местопребиваване, място на
учредяване, място на управление или всеки
друг критерий от подобно естество, като
също включва тази държава, всяко нейно
политическо подразделение или орган на
местна власт. Този термин обаче не включва
лице, което подлежи на данъчно облагане в
тази държава само по отношение на доходи
от източници в тази държава.
2. Когато въз основа на разпоредбите на
ал. 1 едно физическо лице е местно лице на
двете договарящи държави, тогава положени
ето на физическото лице се определя, както
следва:
а) физическото лице се счита за местно
лице само на държавата, в която фи
зическото лице разполага с постоянно
жилище; ако физическото лице раз
полага с постоянно жилище в двете
държави, физическото лице се счита
за местно лице само на държавата, с
която физическото лице има по-тесни
лични и икономически връзки (център
на жизнени интереси);
б) ако съгласно разпоредбите на буква
„а“ не може да бъде определена като
държава на местното лице само една
държава, физическото лице се счита за
местно лице само на държавата, в която
физическото лице обичайно пребивава;
в) ако физическото лице обичайно преби
вава в двете държави или в нито една
от тях, физическото лице се счита за
местно лице само на държавата, на
която физическото лице е гражданин;
г) ако физическото лице е гражданин и на
двете държави или на нито една от тях,
компетентните органи на договарящите
държави ще решат въпроса чрез взаимно
споразумение.
3. Когато в съответствие с разпоредбите
на ал. 1 лице, различно от физическо лице,
е местно лице на двете договарящи държа
ви, компетентните органи на договарящите
държави ще положат усилия чрез взаимно
споразумение да определят договарящата
държава, на която това лице се счита за
местно лице за целите на тази Спогодба. При
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липса на взаимно споразумение между ком
петентните органи на договарящите държави
лицето няма да се счита за местно лице на
някоя от договарящите държави за целите
на ползване на облекченията, предвидени в
Спогодбата.
Член 5
Място на стопанска дейност
1. За целите на тази Спогодба терминът
„място на стопанска дейност“ означава опреде
лено място на дейност, чрез което стопанската
дейност на едно предприятие се извършва
цялостно или частично.
2. Терминът „място на стопанска дейност“
включва по-специално:
а) място на управление;
б) клон;
в) офис;
г) фабрика;
д) работилница; и
е) мина, нефтен или газов кладенец, карие
ра или всяко друго място за добиване
или използване на природни богатства.
3. Строителна площадка или строителен
или монтажен обект представляват място
на стопанска дейност само ако продължават
повече от шест месеца.
4. Независимо от разпоредбите на ал. 1,
2 и 3, когато предприятие на едната догова
ряща държава предоставя услуги в другата
договаряща държава:
а) чрез физическо лице, което пребивава
в тази друга държава за период или пе
риоди, които общо превишават 183 дни
във всеки дванадесетмесечен период,
или
б) за период или периоди, които общо
превишават 183 дни във всеки двана
десетмесечен период, и тези услуги се
предоставят за един и същ проект или за
свързани проекти чрез едно или повече
физически лица, които пребивават и
предоставят такива услуги в тази друга
държава,
		 дейностите, извършени в тази друга дър
жава при предоставянето на тези услуги,
се считат за извършени чрез място на
стопанска дейност на предприятието,
разположено в тази друга държава, освен
ако тези услуги са ограничени до посо
чените в ал. 5, които, ако се предоставят
чрез определено място на дейност, не
биха направили това определено място
на дейност място на стопанска дейност,
съгласно разпоредбите на тази алинея.
За целите на тази алинея услуги, пре
доставени от физическо лице от името
на едно предприятие, няма да се считат
за предоставени от друго предприятие
чрез това физическо лице, освен ако това
друго предприятие ръководи, управлява
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или контролира начина, по който тези
услуги се предоставят от физическото
лице.
5. Независимо от предходните разпоредби
на този член се счита, че терминът „място
на стопанска дейност“ не включва:
а) използва не т о на с ъор ъжен и я ед и н
ствено с цел складиране, излагане или
доставка на стоки, принадлежащи на
предприятието;
б) поддържането на запаси от стоки, при
надлежащи на предприятието, един
ствено с цел складиране, излагане или
доставка;
в) поддържането на запаси от стоки, при
надлежащи на предприятието, един
ствено с цел преработката им от друго
предприятие;
г) поддържането на определено място на
дейност единствено с цел покупка на
стоки или събиране на информация за
предприятието;
д) поддържането на определено място на
дейност единствено с цел извършване
на всяка друга дейност, която има под
готвителен или спомагателен характер
за предприятието;
е) поддържането на определено м ясто
на дейност единствено за което и да е
съчетание от дейностите, посочени в
букви от „а“ до „д“, при положение че
цялостната дейност на това определено
място на дейност, произтичаща от това
съчетание, има подготвителен или спо
магателен характер.
6. Независимо от разпоредбите на ал. 1
и 2, когато лице, което не е представител с
независим статут, за когото се прилага ал. 7,
действа от името на предприятие и има и
обичайно упражнява в едната договаряща
държава правото да сключва договори от
името на предприятието, ще се счита, че това
предприятие има място на стопанска дейност
в тази държава по отношение на всички дей
ности, които това лице извършва за предпри
ятието, освен ако дейностите на такова лице
са ограничени до посочените в ал. 5, които,
ако се извършват чрез определено място на
дейност, не биха направили това определено
място на дейност място на стопанска дейност
съгласно разпоредбите на тази алинея.
7. Не се счита, че едно предприятие има
място на стопанска дейност в едната дого
варяща държава само защото то извършва
дейност в тази държава посредством брокер,
комисионер или всеки друг представител с
независим статут, при условие че такива лица
действат в обичайните граници на своята
дейност.
8. Обстоятелството, че дружество, което е
местно лице на едната договаряща държава,
контролира или е контролирано от дружество,
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което е местно лице на другата договаряща
държава или което извършва стопанска дей
ност в тази друга държава (независимо дали
чрез място на стопанска дейност, или по друг
начин), не прави само по себе си което и да
е от дружествата място на стопанска дейност
на другото.
Г л а в а

I I I

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ
Член 6
Доходи от недвижимо имущество
1. Доходи, получени от местно лице на
едната договаряща държава, от недвижимо
имущество (включително доходи от селско или
горско стопанство), намиращо се в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данъци в тази друга държава.
2. Терминът „недвижимо имущество“ има
съдържанието, което му придава законода
телството на договарящата държава, в която
се намира въпросното имущество. Терминът
във всички случаи включва имуществото,
принадлежащо към недвижимото имущество,
добитък и оборудване, използвани в селското
и горското стопанство, правата, спрямо които
се прилагат разпоредбите на общото законо
дателство относно поземлената собственост,
плодоползването на недвижимо имущество,
както и правата върху променливи или опре
делени по размера си плащания, представля
ващи компенсация за разработването или за
предоставяне на правото за разработване на
минерални залежи, извори и други природни
ресурси; кораби и самолети не се считат за
недвижимо имущество.
3. Разпоредбата на ал. 1 се прилага по
отношение на доходи, получени от пряко из
ползване, отдаване под наем или използване
под каквато и да е друга форма на недвижимо
имущество.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат
също така и по отношение на доходи от не
движимо имущество на предприятие.
Член 7
Печалби от стопанска дейност
1. Печалбите от стопанска дейност на
предприятие на едната договаряща държава
се облагат само в тази държава, освен ако
предприятието извършва стопанска дейност
в другата договаряща държава чрез място на
стопанска дейност, намиращо се там. Ако
предприятието извършва стопанска дейност
по този начин, печалбите от стопанска дей
ност на предприятието могат да се облагат
в другата държава, но само такава част от
тях, каквато е причислима към това място
на стопанска дейност.
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2. Като се има предвид разпоредбата на
ал. 3, когато предприятие на едната догова
ряща държава извършва стопанска дейност
в другата договаряща държава чрез място на
стопанска дейност, намиращо се там, във всяка
договаряща държава към това място на сто
панска дейност ще се причисляват печалбите
от стопанска дейност, които то би получило,
ако беше различно и отделно предприятие,
извършващо същите или подобни дейности
при същите или подобни условия и работещо
напълно независимо от предприятието, на
което то е място на стопанска дейност.
3. При определ янето на печа лбите от
стопанска дейност на място на стопанска
дейност се допуска приспадане на разходите,
които са извършени за целите на мястото на
стопанска дейност, включително управлен
ските и общите административни разходи,
извършени както в държавата, в която се
намира мястото на стопанска дейност, така
и на всяко друго място.
4. Не се причисляват печалби от стопанска
дейност към мястото на стопанска дейност
поради обикновена покупка от това място на
стопанска дейност на стоки за предприятието.
5. За целите на предходните алинеи печал
бите от стопанска дейност, причислими към
мястото на стопанска дейност, се определят
ежегодно по един и същ начин, освен ако не
съществува сериозна и основателна причина
за противното.
6. Когато печалбите от стопанска дейност
вк лючват елементи от доход, разгледани
отделно в други членове на тази Спогодба,
разпоредбите на тези членове няма да се за
сягат от разпоредбите на този член.
Член 8
Международен транспорт
1. Печалбите на предприятие на едната до
говаряща държава от експлоатация на кораби,
самолети, железопътни или шосейни транс
портни средства в международния транспорт
се облагат само в тази държава.
2. За целите на този член печалбите от екс
плоатацията на кораби, самолети, железопътни
или шосейни транспортни средства в меж
дународния транспорт включват печалби от:
а) инцидентното отдаване под наем на кора
би, самолети, железопътни или шосейни
транспортни средства без екипаж, и
б) използването или отдаването под наем
на контейнери (включително ремаркета
и съпътстващо оборудване, използвано
за транспортиране на контейнерите),
когато тези дейности са свързани с
експлоатацията на корабите, самоле
тите, железопътните или шосейните
транспортни средства в международния
транспорт.
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3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
също и по отношение на печалби, придобити
от участие в пул, съвместна стопанска дейност
или международна експлоатационна агенция.
4. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат
по отношение на печалби, придобити от обеди
нения норвежки, датски и шведски авиотранс
портен консорциум Скандинавска авиационна
система (SAS), но само доколкото печалбите,
получени от SAS Scandinavian Airlines Norge
AS, норвежкият партньор в Скандинавска
авиационна система (SAS), съответстват на
неговия дял в тази организация.
Член 9
Свързани предприятия
1. Когато:
а) предприятие на едната договаряща дър
жава участва пряко или непряко в уп
равлението, контрола или имуществото
на предприятие на другата договаряща
държава, или
б) едни и същи лица участват пряко или
непряко в управлението, контрола или
имуществото на предприятие на едната
договаряща държава и на предприятие
на другата договаряща държава,
и в двата случая между двете предприятия,
в техните търговски или финансови отношения,
са приети или наложени условия, които се
различават от тези, които биха били приети
между независими предприятия, тогава всички
печалби, които, ако ги нямаше тези условия,
биха възникнали, но поради тези условия не
са възникнали за едно от предприятията,
могат да бъдат включени в печалбите на това
предприятие и съответно обложени с данък.
2. Когато едната договаряща държава
включи в печалбите на предприятие на тази
държава и съответно обложи с данък печалби,
по отношение на които предприятие на дру
гата договаряща държава е било подложено
на облагане с данък в тази друга държава, и
така включените печалби са печалби, които
биха възникнали за предприятието на първата
посочена държава, ако договорените условия
между двете предприятия бяха такива, какви
то биха били договорени между независими
предприятия, то тогава тази друга държава ще
направи съответната корекция на размера на
начисления от нея данък върху тези печалби,
при положение че тази държава счита корек
цията за справедлива. При определянето на
такава корекция ще се вземат предвид другите
разпоредби на тази Спогодба и при необходи
мост компетентните органи на договарящите
държави ще се консултират помежду си.
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Член 10
Дивиденти
1. Дивиденти, платени от дружество, което
е местно лице на едната договаряща държа
ва, на местно лице на другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
2. Въпреки това такива дивиденти мо
гат да се облагат с данък и в договарящата
държава, на която дружеството, изплащащо
дивидентите, е местно лице и в съответствие
със законодателството на тази държава, но ако
действителният притежател на дивидентите е
местно лице на другата договаряща държава,
така начисленият данък няма да надвишава:
а) 5 процента от брутната сума на диви
дентите, ако действителният притежател
е дружество (различно от гражданско
дру жество), което притежава пряко
най-малко 10 процента от капитала на
дружеството, изплащащо дивидентите;
б) 15 процента от брутната сума на диви
дентите във всички останали случаи.
Тази алинея не засяга данъчното облагане
на дружеството по отношение на печалбите,
от които се изплащат дивидентите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2
дивиденти, посочени в ал. 1, се облагат с да
нък само в договарящата държава, на която
получателят е местно лице, ако получателят е
действителният притежател на дивидентите и е:
а) в случая на Норвегия:
(i) Централната банка на Норвегия;
(ii) Глобалният правителствен пенси
онен фонд; и
(iii) законоустановен орган или всяка
институция, притежавани повече
от 75 процента от правителството
на Норвегия, както може да бъде
дог оворено о т време на време
между компетентните органи на
договарящите държави;
б) в случая на България:
(i) Българската народна банка;
(ii) законоустановен орган или всяка
институция, притежавани повече
от 75 процента от правителството
на България, както може да бъде
дог оворено о т време на време
между компетентните органи на
договарящите държави.
4. Терминът „дивиденти“, употребен в този
член, означава доходи от акции или други
права, даващи право на участие в печалбата,
с изключение на вземания за дълг, както и
доходи от други права, който е подчинен на
същия данъчен режим като доход от акции,
в съответствие със законодателството на дър
жавата, на която дружеството, извършващо
разпределението, е местно лице, и доходи по
споразумения, носещи правото на участие в
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печалбите, доколкото се квалифицират така по
законодателството на договарящата държава,
от която произхожда доходът.
5. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако действителният притежател на дивиденти
те, който е местно лице на едната договаряща
държава, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава, на която дружеството,
изплащащо дивидентите, е местно лице, чрез
място на стопанска дейност, разположено там,
и участието, във връзка с което се изплащат
дивидентите, е действително свързано с такова
място на стопанска дейност. В такъв случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
6. Когато дружество, което е местно лице
на едната договаряща държава, полу чава
печалби или доходи от другата договаряща
държава, тази друга държава не може да
налага никакъв данък върху дивидентите,
платени от дружеството, освен доколкото та
кива дивиденти са платени на местно лице на
тази друга държава или доколкото участието,
във връзка с което са платени дивидентите, е
действително свързано с място на стопанска
дейност, намиращо се в тази друга държава,
нито да облага неразпределените печалби на
дружеството с данък върху неразпределените
печалби, дори ако изплатените дивиденти или
неразпределените печалби се състоят изцяло
или частично от печалби или доходи, произ
хождащи в тази друга държава.
7. Разпоредбите на този член не се при
лагат, ако основната цел или една от основ
ните цели на всяко лице, заинтересовано от
издаването или прехвърлянето на акциите
или други права, по отношение на които се
изплащат дивиденти, е облагодетелстване от
този член посредством такова издаване или
прехвърляне.
Член 11
Лихви
1. Лихвите, произхождащи от едната до
говаряща държава и платени на местно лице
на другата договаряща държава, могат да се
облагат с данък в тази друга държава.
2. Въпреки това тези лихви могат също
да се облагат с данък и в договарящата
държава, в която възникват, и съобразно за
конодателството на тази държава, но когато
действителният притежател на лихвите е
местно лице на другата договаряща държава,
така наложеният данък няма да надвишава 5
процента от брутната сума на лихвите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2
на този член всички лихви, посочени в ал. 1
на този член, се облагат с данък само в до
говарящата държава, на която получателят
е местно лице, ако получателят е действи
телният притежател на лихвите и ако тези
лихви са платени:
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а) на правителството на едната договаряща
държава, нейно политическо подразде
ление или орган на местна власт или на
Централната банка на едната договаряща
държава или на всяка институция, която
се притежава изцяло от правителството
на едната договаряща държава;
б) по заем от всякакъв вид, който е пре
доставен, обезпечен или гарантиран от
правителствена институция за целите
на насърчаване на износа;
в) във връзка с продажбата на кредит на
всяко промишлено, търговско или на
учно оборудване;
г) по всеки заем от какъвто и да е вид,
предоставен от банка.
4. Терминът „лихви“, използван в този
член, означава доходи от вземания за дълг
от всякакъв вид независимо от това дали са
обезпечени, или не с ипотека и носещи или не
правото на участие в печалбите на длъжника,
и по-специално доходи от държавни ценни
книжа и доходи от бонове или облигации,
включително от премии и бонуси, свързани с
такива ценни книжа, бонове или облигации.
Санкции за закъснели плащания не се считат
за лихви за целите на този член.
5. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат,
ако действителният притежател на лихвите,
който е местно лице на едната договаряща
държава, извършва стопанска дейност в дру
гата договаряща държава, от която произхож
дат лихвите, посредством намиращо се там
място на стопанска дейност и вземането за
дълг, във връзка с което се плащат лихвите,
е действително свързано с такова място на
стопанска дейност. В такъв случай се прилагат
разпоредбите на чл. 7.
6. Лихвите се считат за възникнали в едната
договаряща държава, когато платецът на лих
вите е местно лице на тази държава. Когато
обаче платецът на лихвите независимо дали
е местно лице на едната договаряща държава,
или не, притежава в едната договаряща дър
жава място на стопанска дейност, във връзка
с което е възникнал дългът, който поражда
плащането на лихвите и такива лихви са за
сметка на такова място на стопанска дейност,
ще се счита, че такива лихви произхождат
от държавата, в която се намира мястото на
стопанска дейност.
7. Когато поради особените взаимоотноше
ния между платеца и действителния прите
жател или между тях двамата и някое друго
лице сумата на лихвите, като се има предвид
вземането за дълг, за което се изплащат,
надвишава сумата, която би била договорена
между платеца и действителния притежател
при липсата на тези взаимоотношения, раз
поредбите на този член се прилагат само по
отношение на последната спомената сума.
В такъв случай надвишаващата сума остава
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облагаема съобразно законодателството на
всяка договаряща държава, като съответно
се имат предвид останалите разпоредби на
тази Спогодба.
8. Разпоредбите на този член не се прилагат,
ако основната цел или една от основните цели
на всяко лице, заинтересовано от възникването
или прехвърлянето на вземането за дълг, по
отношение на което се изплащат лихвите, е
облагодетелстване от този член посредством
такова възникване или прехвърляне.
Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения
1. Авторските и лицензионните възнаграж
дения, произхождащи от едната договаряща
държава и платени на местно лице на другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Въпреки това такива авторски и лицензи
онни възнаграждения могат също да се облагат
с данък и в договарящата държава, от която
произхождат, и съобразно законодателството
на тази държава, но когато действителният
притежател на авторските и лицензионните
възнаграждения е местно лице на другата
договаряща държава, така наложеният данък
няма да надвишава 5 процента от брутната
сума на авторските и лицензионните възна
граждения.
3. Терминът „авторск и и лицензионни
възнаграждения“, използван в този член, оз
начава плащания от всякакъв вид, получени
като възнаграждение за използване или за
правото на използване на всяко авторско
право за литературно, художествено или на
учно произведение, включително кинофилми
и филми, магнетофонни записи или други
средства за възпроизводство на образ или
звук за радио- или телевизионно излъчване,
на всеки патент, търговска марка, чертеж или
модел, план, секретна формула или процес
или за информация (ноу-хау), отнасяща се
до промишлен, търговски или научен опит.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако действителният притежател на авторските
и лицензионните възнаграждения, който е
местно лице на едната договаряща държа
ва, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава, от която произхождат
авторските и лицензионните възнаграждения,
чрез място на стопанска дейност, намиращо
се там, и правото или собствеността, във
връзка с които се изплащат авторските и
лицензионните възнаграждения, е действи
телно свързано с такова място на стопанска
дейност. В такъв случай се прилагат разпо
редбите на чл. 7.
5. Авторските и лицензионните възнаг
раждения се считат за възникнали в едната
договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

на авторските и лицензионните възнагражде
ния независимо дали е местно лице на едната
договаряща държава, или не, притежава в
едната договаряща държава място на стопанска
дейност, с което правото или собствеността,
във връзка с които са изплатени авторските и
лицензионните възнаграждения, е ефективно
свързано, и такива авторски и лицензионни
възнаграждения са за сметка на такова място
на стопанска дейност, тогава такива авторски
и лицензионни възнаграждения се считат за
възникнали в държавата, в която се намира
мястото на стопанска дейност.
6. Когато поради особените взаимоот
ношения меж ду платеца и действителния
притежател или между тях двамата и някое
друго лице сумата на авторските и лицензи
онните възнаграждения, като се има предвид
използването, правото или информацията,
за които те се плащат, надвишава сумата,
която би била договорена между платеца и
действителния притежател при липсата на
такива взаимоотношения, разпоредбите на
този член се прилагат само по отношение на
последната спомената сума. В такъв случай
надвишаващата сума остава облагаема съо
бразно законодателството на всяка договаряща
държава, като се имат предвид останалите
разпоредби на тази Спогодба.
7. Разпоредбите на този член не се прилагат,
ако основната цел или една от основните цели
на всяко лице, заинтересовано от възникването
или прехвърлянето на правата, във връзка с
които се изплащат авторските и лицензион
ните възнаграждения, е облагодетелстване
от този член посредством такова възникване
или прехвърляне.
Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество
1. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава, от прехвърляне
на недвижимо имущество, посочено в чл. 6
и намиращо се в другата договаряща държа
ва, могат да се облагат с данък в тази друга
държава.
2. Печалбите от прехвърляне на движимо
имущество, съставляващо част от активите
на място на стопанска дейност, което пред
приятие на едната договаряща държава има
в другата договаряща държава, включително
такива печалби от прехвърляне на такова
място на стопанска дейност (самостоятелно
или заедно с цялото предприятие), могат да
се облагат с данък в тази друга държава.
3. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава от прехвърляне на ко
раби, самолети, железопътни или шосейни
транспортни средства, използвани в между
народния транспорт, или на движимо иму
щество, свързано с използването на такива
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кораби, самолети, железопътни или шосейни
транспортни средства, се облагат с данък само
в тази държава.
4. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава, от прехвърляне
на дялове или акции, повече от 50 процента
от стойността на които се състои пряко или
непряко от недвижимо имущество, намиращо
се в другата договаряща държава, могат да се
облагат с данък в тази друга държава.
5. Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в ал. 1,
2, 3 и 4, се облагат с данък само в догова
рящата държава, на която прехвърлителят е
местно лице.
Член 14
Доходи от трудово правоотношение
1. Като се имат предвид разпоредбите на
чл. 15, 17 и 18, заплати, надници и други по
добни възнаграждения, получени от местно
лице на едната договаряща държава, въз ос
нова на трудово правоотношение, се облагат с
данък само в тази държава, освен ако трудът
се полага в другата договаряща държава. Ако
трудът се полага по този начин, така полу
чените възнаграждения могат да се облагат
с данък в тази друга държава.
2. Независимо от разпоредбите на ал. 1
възнаграждение, получено от местно лице на
едната договаряща държава за положен труд
в другата договаряща държава, се облага с
данък само в първата посочена държава, ако:
а) получателят пребивава в другата държава
за период или периоди, ненадвишаващи
общо 183 дни във всеки дванадесетме
сечен период, започващ или завършващ
в съответната данъчна година, и
б) възнаграж дението е платено от или
за сметка на работодател, който не е
местно лице на другата държава, и
в) възнаграждението не е за сметка на
м ясто на стопанска дейност, което
работодателят притежава в тази друга
държава.
3. Разпоредбата на ал. 2 не се прилага по
отношение на възнаграждение за положен труд
в рамките на преотдаване на работна сила.
4. Независимо от предходните разпоредби
на този член възнаграждение, получено за
положен труд на борда на кораб, самолет, же
лезопътно или шосейно транспортно средство,
използвани от предприятие на едната догова
ряща държава в международния транспорт,
може да се облага с данък в тази държава.
5. Когато местно лице на едната догова
ряща държава полу чи възнаграж дение за
положен труд на борда на самолет, използван
в международния транспорт от консорциума
Скандинавска авиационна система (SAS), та
кова възнаграждение се облага с данък само
в тази държава.
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Член 15
Директорски възнаграждения
Директорски възнаграждения и други по
добни плащания, получени от местно лице
на едната договаряща държава в качеството
му на член на борд на директорите или на
всек и дру г подобен орган на дру жество,
което е местно лице на другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
Член 16
Художествени изпълнители и спортисти
1. Независимо от разпоредбите на чл. 7
и 14 доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на художествен изпълнител, като театрален,
кино-, радио- или телевизионен артист или
музикант или като спортист, от личната му
дейност като такъв, извършвана в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Когато доходи във връзка с личната дей
ност, извършвана от художествен изпълнител
или спортист в качеството му на такъв, се
получават не от самия художествен изпълнител
или спортист, а от друго лице, тези доходи
независимо от разпоредбите на чл. 7 и 14
могат да се облагат с данък в договарящата
държава, в която се извършва дейността на
художествения изпълнител или спортиста.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат
по отношение на доходи, получени във връзка
с дейности, извършвани в едната договаряща
държава от художествени изпълнители или
спортисти, ако посещението им в тази държава
е финансирано повече от 60 % от публични
фондове на едната или двете договарящи дър
жави или от техни политически подразделения
или органи на местна власт. В такъв случай
доходът се облага с данък само в договарящата
държава, на която художественият изпълнител
или спортистът е местно лице.
Член 17
Пенсии, плащания по системата на социално
осигуряване и плащания за издръжка
1. Пенсии и други подобни плащания, вклю
чително плащания, извършени по системата
на социално осигуряване, възникнали в едната
договаряща държава и платени на местно
лице на другата договаряща държава, могат
да се облагат с данък в тази друга държава.
2. Такива плащания обаче могат също
да се облагат с данък в държавата, от която
произхождат, но така начисленият данък няма
да надвишава 15 % от брутната сума.
3. Плащания за издръжка и друга финан
сова подкрепа, изплатени на местно лице на
едната договаряща държава, се облагат с данък
само в тази държава. Все пак всяко плащане
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за издръжка или друга финансова подкрепа,
платено от местно лице на едната договаряща
държава на местно лице на другата договаря
ща държава, доколкото не се приспада като
данъчно облекчение при платеца, се облага
с данък само в първата посочена държава.
Член 18
Държавна служба
1. а) Заплати, надници и други подобни
възнаграждения, изплатени от едната
договаряща държава или от нейно поли
тическо подразделение или неин орган
на местна власт, на физическо лице
във връзка с извършени услуги на тази
държава или подразделение или орган,
се облагат с данък само в тази държава.
		 б) Такива заплати, надници и други
подобни възнаграждения обаче се обла
гат с данък само в другата договаряща
държава, ако услугите са извършени
в тази държава и физическото лице е
местно лице на тази държава, което:
(i) е гражданин на тази държава; или
(ii) не е станало местно лице на тази
държава единствено с цел извърш
ване на услугите.
2. Разпоредбите на чл. 14, 15 и 16 се при
лагат по отношение на заплати, надници и
други подобни възнаграждения за услуги,
извършени във връзка със стопанска дейност,
осъществена от едната договаряща държава
или нейно политическо подразделение или
неин орган на местна власт.
Член 19
Студенти и стажанти
Студент или стажант, който се намира в
едната договаряща държава единствено с цел
неговото образование или стаж и който е или
е бил непосредствено преди пристигането си
местно лице на другата договаряща държава,
е освободен от облагане с данък в първата
посочена държава за плащания, получени от
източници извън тази първа посочена държава
за целите на неговата издръжка, образование
или стаж.
Член 20
Офшорни дейности
1. Разпоредбите на този член се прилагат
независимо от всяка друга разпоредба в тази
Спогодба.
2. Лице, което е местно лице на едната
договаряща държава и извършва офшорни
дейности в другата договаряща държава във
връзка с проучването или използването на
морското дъно или подпочвеното пространство
или техните природни богатства, намиращи се
в тази друга държава, се счита, че по отношение
на тези дейности извършва стопанска дейност
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в тази друга държава посредством намиращо
се в нея място на стопанска дейност, като се
имат предвид ал. 3 и 4 от този член.
3. Разпоредбите на ал. 2 и на буква „б“ от
ал. 5 не се прилагат, когато дейностите са
извършени за период, ненадвишаващ общо
30 дни във всеки дванадесетмесечен период,
започващ или приключващ през съответната
данъчна година. Все пак за целите на тази
алинея:
а) дейностите, извършени от предприятие,
свързано с друго предприятие, се счи
тат за осъществени от предприятието,
с което то е свързано, ако въпросните
дейности са същите по естеството си
като тези, които последното посочено
предприятие извършва;
б) две предприятия се считат за свързани,
ако:
(i) предприятие на едната договаряща
държава участва пряко или непря
ко в управлението, контрола или
имуществото на предприятие на
другата договаряща държава, или
(ii) едни и същи лица участват пряко
или непряко в управлението, кон
трола или имуществото и на двете
предприятия.
4. Печалби, получени от предприятие на
едната договаряща държава от транспортиране
на доставки или персонал до едно място или
между места, когато дейности, във връзка с
проучването или използването на морското
дъно или подпочвеното пространство или
техните природни богатства, са извършени в
едната договаряща държава, или от използва
нето на влекачи и други плавателни съдове,
съпътстващо такива дейности, се облагат с
данък само в договарящата държава, на която
предприятието е местно лице.
5. а) Като се има предвид буква „б“ на тази
алинея, заплати, надници и подобни
възнаграждения, получени от местно
лице на едната договаряща държава въз
основа на трудово правоотношение, във
връзка с проучването или използването
на морското дъно или подпочвеното
пространство или техните природни
богатства, които се намират в другата
договаряща държава, доколкото дейст
вията са извършени офшорно в тази
друга държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава. Такова
възнаграждение обаче се облага само в
първата посочена държава, ако трудът се
полага офшорно за работодател, който
не е местно лице на другата държава,
и при условие, че трудът се полага за
период или периоди, ненадвишаващи
общо 30 дни във всеки дванадесетмесе
чен период, започващ или приключващ
в съответната данъчна година.
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б) Заплати, надници и подобни възна
граждения, получени от местно лице на
едната договаряща държава във връзка
с положен труд на борда на кораб или
самолет, използвани в транспортирането
на доставки или персонал до едно място
или между места, когато дейности, свър
зани с проучването или използването
на морското дъно или подпочвеното
пространство или техните природни
богатства, се извършват в другата до
говаряща държава, или във връзка с
положен труд на борда на влекачи или
други плавателни съдове, използвани
за подпомагане на подобни дейности,
могат да се облагат в държавата, на
която предприятието, извършващо тези
дейности, е местно лице.
6. Печалби, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърля
нето на:
а) права на проучване или използване; или
б) им у щество, намиращо се в дру гата
договаряща държава и използвано във
връзка с проучването или използването
на морското дъно или подпочвеното
пространство или техните природни
богатства, разположени в тази друга
държава; или
в) акции или дялове, чиято стойност или
по-голямата част от тяхната стойност
произтича пряко или непряко от такива
права или такова имущество или от
такива права и такова имущество взети
заедно, могат да се облагат с данък в
тази друга държава.
В тази алинея „права на проучване или
използване“ означава права върху активи,
които се създават при проучването или използ
ването на морското дъно или подпочвеното
пространство или техните природни богатства
в другата договаряща държава, включително
права върху участие или права върху блага
от такива активи.
Член 21
Други доходи
1. Елементи от дохода на местно лице на
едната договаряща държава независимо от
това къде възникват, които не са посочени
в предходните членове на тази Спогодба, се
облагат с данък само в тази държава.
2. Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат по
отношение на доходи, различни от доходи от
недвижимо имущество, както е определено в
ал. 2 на чл. 6, когато получателят на такива
доходи като местно лице на едната договаряща
държава извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез намиращо се там
място на стопанска дейност и правото или
собствеността, във връзка с които се изплащат
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доходите, е действително свързано с такова
място на стопанска дейност. В такъв случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
3. Разпоредбите на този член не се прилагат,
ако основната цел или една от основните цели
на всяко лице, заинтересовано от възникването
или прехвърлянето на правата, във връзка с
които се изплаща доходът, е облагодетелстване
от този член посредством такова възникване
или прехвърляне.
Г л а в а

I V

МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙ
НОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Член 22
Премахване на двойно данъчно облагане
1. Когато местно лице на едната договаряща
държава получава доходи, които в съответствие
с разпоредбите на тази Спогодба могат да се
облагат с данък в другата договаряща държава,
първата посочена държава ще разреши, като
приспадане от данъка върху дохода на това
местно лице сума, равна на данъка върху
дохода, платен в тази друга държава. Това
приспадане обаче няма да надвишава тази
част от данъка върху дохода, както е изчислен,
преди да е извършено приспадането, която е
причислима към дохода, който може да бъде
обложен в тази друга държава.
2. Когато в съответствие с която и да е
от разпоредбите на Спогодбата получените
доходи от местно лице на едната договаряща
държава са освободени от облагане с данък в
тази държава, същата държава може въпреки
това при определяне размера на данъка върху
останалите доходи на това местно лице да
вземе предвид освободените доходи.
Г л а в а

V

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 23
Равенство в третирането
1. Национални лица на едната договаряща
държава не подлежат в другата договаряща
държава на каквото и да е данъчно облагане
или свързаните с него задължения, които са
различни или по-обременителни от данъчното
облагане и свързаните с него задължения,
на които са или могат да бъдат подложени
при същите обстоятелства, и по-специално
по отношение на качеството местно лице,
националните лица на тази друга държава.
Независимо от разпоредбите на чл. 1 тази
разпоредба се прилага и по отношение на
лица, които не са местни лица на едната или
и на двете договарящи държави.
2. Данъчното облагане на място на сто
панска дейност, което предприятие на едната
договаряща държава има в другата договаряща
държава, не може да бъде по-неблагоприятно
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в тази друга държава, отколкото данъчното
облагане на предприятия на тази друга дър
жава, които извършват същите дейности. Тази
разпоредба няма да се счита като задължаваща
едната договаряща държава да предоставя на
местни лица на другата договаряща държава
каквито и да е лични намаления, облекче
ния и приспадания за целите на данъчното
облагане с оглед гражданското им състояние
или семейните им задължения, каквито тя
предоставя на собствените си местни лица.
3. Освен в случаите, когато се прилагат
разпоредбите на ал. 1 на чл. 9, ал. 7 на чл. 11
или ал. 6 на чл. 12, лихви, авторски и лицен
зионни възнаграждения и други плащания,
извършени от предприятие на едната дого
варяща държава на местно лице на другата
договаряща държава, за целите на определяне
на облагаемите печалби на такова предприя
тие, ще се изключват от облагане при същите
условия, както ако биха били платени на
местно лице на първата посочена държава.
4. Предпри яти я на едната договаряща
държава, имуществото на които изцяло или
частично се притежава или контролира, пря
ко или непряко, от едно или повече местни
лица на другата договаряща държава, няма
да се подлагат в първата посочена държава
на данъчно облагане или свързаните с него
задължения, които са различни или по-обреме
нителни от данъчното облагане и свързаните
с него задължения, на които са или могат да
бъдат подложени други подобни предприятия
на първата посочена държава.
5. Независимо от разпоредбите на чл. 2
разпоредбите на този член се прилагат по
отношение на данъци от всякакъв вид и
описание.
Член 24
Процедура по взаимно споразумение
1. Когато едно лице счете, че действията
на едната или на двете договарящи държави
водят или ще доведат за него до данъчно
облагане, несъответстващо на разпоредбите
на тази Спогодба, то може независимо от
средствата за защита, предвидени в нацио
налните законодателства на тези държави,
да представи своя случай пред компетентния
орган на договарящата държава, на която е
местно лице, или ако случаят му е по ал. 1 на
чл. 23, пред компетентния орган на договаря
щата държава, на която е национално лице.
Случаят трябва да бъде представен в срок три
години от първото уведомяване за действието,
водещо до данъчно облагане, несъответстващо
на разпоредбите на Спогодбата.
2. Компетентният орган, ако счете, че
възражението е основателно, и ако не е в
състояние да достигне сам до удовлетвори
телно разрешение, ще положи усилия да реши
случая посредством взаимно споразумение с
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компетентния орган на другата договаряща
държава с оглед да се избегне данъчно обла
гане, което не е в съответствие със Спогод
бата. Всяко постигнато споразумение ще се
приложи независимо от сроковете, предвидени
в националното законодателство на догова
рящите държави.
3. Компетентните органи на договарящи
те държави ще положат усилия да разрешат
посредством взаимно споразумение всички
затруднения или съмнения, възникващи във
връзка с тълкуването или прилагането на Спо
годбата. Те също така могат да се консултират
взаимно за избягване на двойното данъчно
облагане за случаи, които не са предвидени
в Спогодбата.
4. Компетентните органи на договарящи
те държави могат да контактуват директно
помежду си с цел постигане на споразумение
по смисъла на предходните алинеи.
Член 25
Обмен на информация
1. Компетентните органи на договарящите
държави ще си разменят такава информа
ция, за която би могло да се предвиди, че е
от значение за изпълнение разпоредбите на
тази Спогодба или за администрирането или
привеждането в изпълнение на вътрешните
законодателства относно данъци от всякакъв
вид и описание, наложени от страна на дого
варящите държави или техните политически
подразделения или органи на местна власт,
доколкото предвиденото в тях данъчно обла
гане не противоречи на Спогодбата. Обменът
на информация не е ограничен от чл. 1 и 2.
2. Всяка информация, получена съгласно
ал. 1 от едната договаряща държава, ще се счи
та за поверителна също както информацията,
получена съобразно вътрешното законодател
ство на тази държава, и ще се разкрива само
на лица или органи (включително съдилища
и административни органи), занимаващи се с
определянето или събирането, принудителното
изпълнение или наказателното преследване,
както и решаването на жалби във връзка с
данъците, посочени в ал. 1, както и с надзо
ра на посочените. Такива лица или органи
ще ползват информацията само за такива
цели. Те могат да разкриват информацията
на съдебни процеси или при постановяване
на съдебни решения. Независимо от горното,
информация, получена от едната договаряща
държава, може да бъде използвана за други
цели, когато такава информация може да бъде
използвана за такива други цели съгласно
законите на двете държави и компетентните
органи на предоставящата държава разрешат
такава употреба.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 в никакъв
случай няма да се разглеждат като налагащи
на едната договаряща държава задължението:
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а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и админи
стративната практика на тази или на
другата договаряща държава;
б) да предоставя информация, която не
може да се получи съгласно законите или
по обичайна административна процеду
ра на тази или на другата договаряща
държава;
в) да предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е търговска,
стопанска, промишлена или професи
онална тайна или търговска процедура,
или информация, чието разкриване би
противоречало на обществения ред (ordre
public).
4. Когато едната договаряща държава поиска
информация в съответствие с този член, дру
гата договаряща държава ще използва своите
способи за събиране на информация, за да
набави поисканата информация, дори когато
тази друга държава може да не се нуждае от
тази информация за собствени данъчни цели.
Задължението по предходното изречение се
ограничава от ал. 3, но в никакъв случай
това ограничение няма да се разглежда като
даващо право на едната договаряща държава
да откаже предоставянето на информация
само поради това, че няма интерес от такава
информация.
5. Разпоредбите на ал. 3 в никакъв случай
няма да се разглеждат като даващи право
на едната договаряща държава да откаже
предоставянето на информация само пора
ди това, че информацията се пази от банка,
дру га финансова инстит у ци я, номиниран
представител или лице, което действа като
агент или фидуциар, или поради това, че
информацията е свързана с участие в опре
делено лице.
Член 26
Съдействие при събирането на данъци
1. Договарящите държави взаимно ще
си предоставят съдействие при събирането
на публични вземания. Това съдействие не
е ограничено от чл. 1 и 2. Компетентните
органи на договарящите държави могат да
определят начина на прилагане на този член
чрез взаимно споразумение.
2. Терминът „публично вземане“, използ
ван в този член, означава сума, дължима във
връзка с данъци от всякакъв вид и описание,
наложени от страна на договарящите държави,
или от техни политически подразделения или
органи на местна власт, доколкото предви
деното данъчно облагане не противоречи на
тази Спогодба или всеки друг акт, по който
договарящите държави са страни, както и
лихви, административни санкции и разходи
за събиране или обезпечаване, свързани с
тази сума.
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3. Когато публично вземане на едната до
говаряща държава подлежи на принудително
изпълнение по законите на тази държава и
се дължи от лице, което според законите на
тази държава към този момент не може да
осуети неговото събиране, това публично
вземане по молба на компетентния орган
на тази държава се приема за целите на съ
бирането от компетентния орган на другата
договаряща държава. Това публично вземане
се събира от тази друга държава в съответ
ствие с разпоредбите на нейните закони,
приложими към принудителното изпълнение
и събирането на нейните собствени данъци,
както, ако публичното вземане беше пуб
лично вземане на тази друга държава, което
отговаря на условията, позволяващи на тази
друга държава да отправи молба въз основа
на тази алинея.
4. Когато публично вземане на едната до
говаряща държава е вземане, по отношение
на което тази държава може да предприеме
обезпечителни мерки съгласно своето законо
дателство, за да осигури неговото събиране,
това публично вземане по молба на компе
тентния орган на тази държава се приема
за целите на предприемане на действия по
обезпечаването от компетентния орган на дру
гата договаряща държава. Тази друга държава
предприема обезпечителни мерки по отно
шение на това публично вземане съобразно
вътрешното си законодателство, както, ако
публичното вземане беше публично вземане
на тази друга държава, дори ако към момента
на прилагането на такива мерки публичното
вземане не подлежи на принудително изпъл
нение в първата посочена държава или се
дължи от лице, което има правото да осуети
неговото събиране.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 3 и
4 публично вземане, което е прието от едната
договаряща държава за целите на ал. 3 или
4, не подлежи в тази държава на ограниче
нията на давностните срокове и не се ползва
с привилегиите, предвидени за публичните
вземания по законите на тази държава, по
ради своя характер на такова. В допълнение
публично вземане, което е прието от едната
договаряща държава за целите на ал. 3 или
4, не се ползва в тази държава с привилегии
те, предвидени за това публично вземане в
законите на другата договаряща държава.
6. Производства относно съществуването,
валидността и размера на публично вземане
на едната договаряща държава няма да бъдат
образувани пред съдилища или администра
тивни органи на другата договаряща държава.
7. Когато във всеки един момент след
отправяне на молба от едната договаряща
държава съгласно ал. 3 или 4 и преди друга
та договаряща държава да събере и преведе
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съответното публично вземане на първата
посочена държава, съответното публично
вземане престава да бъде:
а) в случай на молба по ал. 3 публично
вземане на първата посочена държава,
което подлежи на принудително изпъл
нение по законите на тази държава и се
дължи от лице, което към този момент
не може да осуети неговото събиране по
законите на тази държава; или
б) в случай на молба по ал. 4 публично
вземане на първата посочена държава,
по отношение на което тази държава
в съответствие със законодателството
си може да предприеме обезпечителни
мерки, за да осигури неговото събиране,
компетентният орган на първата посочена
държава трябва незабавно да уведоми ком
петентния орган на другата държава за този
факт и по избор на другата държава първа
та посочена държава ще спре или оттегли
молбата си.
8. В никакъв случай разпоредбите на този
член няма да се считат като налагащи на
едната договаряща държава задължението:
а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и админи
стративната практика на тази или на
другата договаряща държава;
б) да предприема мерки, които биха про
тиворечали на обществения ред (ordre
public);
в) да предоставя съдействие, ако другата
договаряща държава не е изчерпала
всички разумни мерки за събиране или
обезпечаване според случая, които съ
ществуват по нейните закони или според
административната практика;
г) да предоставя съдействие в онези случаи,
при които административната тежест
за тази държава е очевидно непропор
ционална на ползата, която ще получи
другата договаряща държава.
Член 27
Членове на дипломатически представителства
и консулски служби
1. Нищо в тази Спогодба не засяга данъч
ните привилегии на членове на дипломатиче
ски представителства или консулски служби
съобразно общите норми на международното
право или разпоредбите на специални спо
разумения.
2. Доколкото във връзка с данъчни приви
легии, предоставени на членове на диплома
тически представителства и консулски служби
съобразно общите норми на международното
право или разпоредбите на специални между
народни споразумения, доходите не се облагат
с данък в приемащата държава, правото на
облагане с данък остава на изпращащата
държава.
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3. Спогодбата н яма да се п ри лага по
отношение на международни организации,
техни органи или длъжностни лица, както и
по отношение на лица, които са членове на
дипломатически представителства, консулски
служби или постоянни делегации на трети
държави, които пребивават в договаряща дър
жава и не се считат за местни лица на нито
една от договарящите държави за целите на
данъците върху доходите.
Г л а в а

V I

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 28
Влизане в сила
1. Всяка от договарящите държави ще
уведоми писмено другата държава по дипло
матически път, че са изпълнени изискванията
на нейното законодателство за влизане в сила
на тази Спогодба. Спогодбата влиза в сила
на датата на по-късното от тези уведомления.
2. Разпоредбите на Спогодбата се прилагат:
а) по отношение на данъците, удържани
при източника, за суми, получени или
начислени на или след 1 януари на ка
лендарната година, следваща годината,
в която Спогодбата влиза в сила;
б) по отношение на другите данъци за
данъчните години, започващи на или
след 1 януари на календарната година,
следваща годината, в която Спогодбата
влиза в сила;
в) по отношение на чл. 26 „Съдействие при
събирането на данъци“ разпоредбата
се прилага от датата на получаване на
писмено потвърждение, че България
може да предостави такова съдействие
при събирането на данъци.
3. Спогодбата между Кралство Норвегия
и Народна република България за избягване
на двойното облагане с данъци на доходите
и имуществата, подписана в София на 1 март
1988 г., ще бъде отменена и ще престане да
действа от датата, на която става приложима
тази Спогодба по отношение на данъците, за
които тази Спогодба се прилага в съответствие
с разпоредбите на ал. 2 на този член.
Член 29
Прекратяване
1. Тази Спогодба остава в сила за не
определено време, но всяка от договарящите
държави може да прекрати Спогодбата по
дипломатически път, като писмено уведоми
другата договаряща държава за прекратяването
не по-късно от 30 юни на всяка календарна
година, започваща пет години след годината,
в която Спогодбата влиза в сила.
2. В такъв случай Спогодбата ще престане
да се прилага:
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а) по отношение на данъци, удържани
при източника, за суми, платени или
начислени след края на календарната
година, в която такова уведомление е
представено;
б) по отношение на други данъци за да
нъчните години, започващи след края
на календарната година, в която такова
уведомление е представено.
В удостоверение на горното долуподпи
саните, надлежно упълномощени за това,
подписаха тази Спогодба.
Съставена в два оригинални екземпляра
в София на 22 юли 2014 г. на български,
норвежки и английски език, като всички
текстове имат еднаква сила. В случай на
някакви различия в тълкуването меродавен
е английският текст.
За правителството
на Република
България:
Петър Чобанов,
министър на
финансите

7871

За правителството
на Кралство
Норвегия:
Гюру Катарина
Викьор,
посланик на
Кралство Норвегия
в Република
България

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 9
от 1 декември 2015 г.

за условията и реда за извършване на оценка
на здравните технологии
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за извършване на оценка на здравни
технологии (ОЗТ).
(2) Оценката на здравните технологии се
извършва за лекарствените продукти, принад
лежащи към ново международно непатентно
наименование, което не е включено в съответ
ното приложение на Позитивния лекарствен
списък (ПЛС).
(3) За лекарствените продукти по ал. 2
оценка на здравните технологии се извършва и
при поддържане на реимбурсния им статус по
чл. 259, ал. 1, т. 7 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
Чл. 2. Оценката на здравните технологии е:
1. форма на политика в областта на науч
ните изследвания, която проучва краткосроч
ните и дългосрочните резултати, свързани с
прилагането на здравните технологии, и има
за цел да предостави информация относно
алтернативните здравни стратегии;
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2. мултидисциплинарна дейност, която
систематично оценява техническите характе
ристики, безопасността, клиничната ефикас
ност и ефективност, разходите, стойностната
ефективност, организационните, социалните,
правните и етичните последици от прилагането
на лекарствени продукти в здравеопазването
и се фокусира върху стойността – клинична и
икономическа, като анализът е сравнителен
спрямо съществуващата или най-добрата към
момента алтернатива.
Чл. 3. (1) Оценката на здравните техноло
гии включва:
1. анализ на здравния проблем;
2. сравнителен анализ на терапевтичната
ефикасност, ефективност и безопасност на
лекарствения продукт;
3. анализ на фармако-икономическ ите
показатели;
4. анализ на бюджетното въздействие.
(2) Оценката на здравните технологии се
извършва по следните критерии:
1. наличие или липса на алтернативно
лечение на заболяването;
2. наличие или липса на лекарствена ал
тернатива за лечение на заболяването;
3. ефикасност и терапевтична ефективност
на лечението – оценка на терапевтичната
полза, удължаване продължителността на
живота и подобряване качеството на живот,
намаляване на усложненията от основното
заболяване;
4. брой на потенциалните пациенти;
5. б е з опасно с т на лек ар с т вен и я п р о 
дукт – честота и сериозност на нежеланите
реакции, нужда от прилагане на допълнителни
профилактични или терапевтични мерки за
предотвратяване на нежелани реакции;
6. фармако-икономически показатели – раз
ходи за терапия с лекарствения продукт и
сравнение на разходите за терапия с наличните
алтернативи, съотношение разход – резултат,
икономическа оценка на допълнителните
ползи;
7. ползи от здравната технология, представе
ни чрез спечеленa годинa живот (LYG), година
живот, съобразена с качеството (QALY), или
при липса на данни за крайни резултати – чрез
предоставяне на междинни такива;
8. анализ на бюджетното въздействие на
базата на очакван брой пациенти;
9. оценка на разходите на публични сред
ства за петгодишен период;
10. анализ на здравната перспектива за
институцията, която заплаща съответното
лечение с обществени средства, или общест
вената перспектива;
11. морални и етични съображения (при
специфични групи заболявания).
Чл. 4. Оценката на здравните технологии
се извършва от Националния център по об
ществено здраве и анализи (НЦОЗА), който
се подпомага от Комисията за оценка на
здравните технологии.
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Раздел II
Състав и организация на работа на Комисията
за оценка на здравните технологии
Чл. 5. (1) Комисията за оценка на здравни
те технологии по чл. 4, наричана по-нататък
„Комисията“, е консултативен орган към
директора на НЦОЗА, който се състои от 13
членове, включително председател.
(2) Поименният състав на Комисията се
определя със заповед на министъра на здраве
опазването по предложение на институциите,
представени в състава на комисията, и включ
ва: трима представители на Министерството
на здравеопазването, двама представители
на Националната здравноосигурителна каса,
трима представители на Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти, двама представители на Изпъл
нителната агенция по лекарствата и трима
представители на НЦОЗА.
(3) В състава на Комисията задължително
се включва директорът на НЦОЗА.
Чл. 6. (1) Председателят, членовете на
Комисията и лицата по чл. 8 и чл. 10, ал. 1
са длъжни да не разгласяват обстоятелства и
факти, станали им известни при или по повод
изпълнение на задълженията им, освен по
писмено искане на държавен орган, когато
това е предвидено в закон.
(2) Във връзка със задълженията си по
ал. 1 лицата подписват декларация по образец,
утвърден от директора на НЦОЗА.
(3) Председателят и членовете на Комиси
ята не участват в гласуването на оценката на
лекарствен продукт, ако участват в дейности,
свързани с неговото разработване, производ
ство, маркетинг, търговия на едро и търговия
на дребно.
Чл. 7. (1) Председателят на Комисията
представлява, организира и ръководи дей
ността на Комисията. Той свиква и ръководи
заседанията є и определя работни комисии
по чл. 10, ал. 1 и технически сътрудник по
всяко постъпило заявление.
(2) При отсъствие на председателя той
упълномощава писмено член на Комисията,
който да го замества и да упражнява право
мощията му.
Чл. 8. Работата на Комисията се подпомага
от секретар и от технически сътрудници –
служители на НЦОЗА, които не са членове
на Комисията.
Чл. 9. Секретарят на Комисията:
1. организира и ръководи работата на тех
ническите сътрудници;
2. организира подготовката на заседанията
на Комисията;
3. подготвя и предлага на председателя на
Комисията дневния ред за заседанията;
4. води протоколите от заседанията на
Комисията.
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Чл. 10. (1) За подпомагане на дейността си
Комисията предлага на директора на НЦОЗА
създаването на работни комисии, в състава на
които се включват лекари, лекари по дентална
медицина, магистър-фармацевти, икономисти,
статистици, юристи и други специалисти.
(2) Съставът на работните комисии и
правилата за работата им се определят със
заповед на директора на НЦОЗА.
(3) Председател или член на работна ко
мисия не може да бъде лице, което участва
в дейности, свързани с разработването, про
изводството, маркетинга, търговията на едро
и дребно с оценявания лекарствен продукт.
(4) За удостоверяване на обстоятелството
по ал. 3 лицата подписват декларация по
образец, утвърден от директора на НЦОЗА.
(5) Участието в работата на работните
комисии на лицата, които не са държавни
служители, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за
администрацията и лица по чл. 107а от Кодекса
на труда, се заплаща със средства от бюджета
на НЦОЗА. Размерът на възнагражденията се
определя със заповедта по ал. 2.
(6) Работните комисии извършват предва
рителна оценка на подадените по чл. 16, ал. 1
документи и изготвят проект на доклад за
оценка на здравната технология по чл. 17, ал. 5.
Чл. 11. (1) Заседанията на Комисията са
открити и закрити.
(2) На откритите заседания могат да при
състват представители на съсловни организа
ции, заявители по чл. 16, ал. 1, представителни
организации за защита правата на пациентите
и други лица, които се уведомяват за датата
и часа на заседанието при условия и по ред,
определени от Комисията.
(3) В закрито заседание участват само чле
новете на Комисията и нейният секретар. По
решение на Комисията на закрито заседание
могат да присъстват и други лица.
Чл. 12. (1) Заседанията на Комисията са
редовни и извънредни.
(2) Комисията заседава редовно най-малко
веднъж месечно по предварително оповес
тен дневен ред. Дневният ред на заседани
ята се изготвя от секретаря на Комисията
и се одобрява от председателя. Членовете
на Комисията и другите поканени лица се
уведомяват за дневния ред, датата и часа на
заседанието най-малко три дни преди датата
на провеждането му.
(3) Комисията се свиква на извънредно за
седание от председателя по негова инициатива
или по предложение на всеки от членовете є.
Чл. 13. (1) Заседанията на Комисията се
откриват и провеждат в присъствието на
повече от 2/3 от общия брой на членовете є.
(2) Комисията приема решенията си с явно
гласуване и с мнозинство от повече от 2/3 от
общия брой на членовете є.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

Чл. 14. За всяко от заседанията на Коми
сията секретарят изготвя протокол, който се
подписва от председателя или от лицето по
чл. 7, ал. 2, както и от всички присъствали
на заседанието членове най-късно в началото
на следващото заседание.
Чл. 15. (1) Националният център по общест
вено здраве и анализи публикува резюмета на
доклади за оценка на здравните технологии на
официалната интернет страница на НЦОЗА.
(2) Докладите за оценка на здравна техно
логия могат да бъде публикувани на официал
ната интернет страница на НЦОЗА само след
предоставено писмено съгласие от съответния
притежател на разрешението за употреба на
оценявания лекарствен продукт.
Раздел III
Условия и ред за извършване на оценка на
здравните технологии
Чл. 16. (1) За извършване на оценка на
здравните технологии притежателят на раз
решението за употреба на лекарствения про
дукт по чл. 1, ал. 2 или упълномощен негов
представител подава заявление по образец,
съгласно приложение № 1 до НЦОЗА, към
което прилага:
1. копие от разрешението за употреба на
лекарствения продукт по чл. 1, ал. 2 съгласно
изискванията на ЗЛПХМ, когато разрешението
за употреба е издадено по реда на Регламент
(ЕО) № 726/2004, Приложение I „Кратка ха
рактеристика на продукта“, Приложение II
„Притежател на разрешението за производ
ство, отговорен за освобождаване на парти
ди. Условия на разрешението за употреба“ и
Приложение III „Означения върху опаковката
и листовката“; приложенията се представят
на електронен носител;
2. информация относно единния иденти
фикационен код на дружеството или коопе
рацията от търговския регистър, а за друже
ствата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава на лицата по
ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди подаване
на заявлението;
3. изрично нотариално заверено пълно
мощно, в случай че заявлението се подава от
представител на притежателя на разрешени
ето за употреба; когато пълномощното не е
издадено в Република България, за същото се
представя превод на български език, извър
шен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи;
4. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 3;
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5. изготвен анализ в съответствие с ръко
водството по приложение № 2.
(2) Информацията, съдържаща се в из
готвения анализ по ал. 1, т. 5 по отношение
на терапевтичната ефикасност, безопасност,
разходна ефективност, цени, начина на финан
сиране в референтните страни и сравнителните
терапевтични алтернативи за лекарствения
продукт, трябва да бъде актуална към период
не по-дълъг от шест месеца преди датата на
подаване на заявлението.
(3) Документите по ал. 1 се представят на
български и/или на английски език на хартиен
и електронен носител.
Чл. 17. (1) В случай че подаденото заявление
или документите към него не отговарят на
изискванията на тази наредба, НЦОЗА има
право да изиска от заявителя отстраняване
на непълнотите и недостатъците в докумен
тацията, както и допълнителна информация.
В този случай срокът по ал. 7 спира да тече
до датата на отстраняване на непълнотите и
недостатъците в документацията.
(2) В случай че в срок до 30 дни от да
тата на уведомяването по ал. 1 заявителят
не отстрани констатираните непълноти или
недостатъци или не представи допълнителна
информация, процедурата по извършване на
оценка на здравните технологии се прекратява.
(3) Процедурата се прекратява и в случаите,
в които е налице отрицателна оценка на здрав
ната технология за оценявания лекарствен
продукт, извършена от държавна институция
на Великобритания, Франция или Германия.
(4) Националният център по обществено
здраве и анализи уведомява писмено заявителя
за прекратяването на процедурата по ал. 2 и 3.
(5) Работната комисия, определена по реда
на чл. 10, ал. 1 и 2, извършва предварител
на оценка на документите по чл. 16, ал. 1 и
чл. 17, ал. 1 и изготвя проект на доклад за
оценка на здравната технология съгласно
приложение № 3.
(6) Председателят на работна комисия по
ал. 5 представя проекта на доклад за оценка
на здравната технология на заседание на Коми
сията. Комисията приема с решение проекта
на доклад за оценка на здравната технология
по ал. 5 или го връща на работната комисия
с указания.
(7) В 90-дневен срок от датата на подаване
на заявлението по чл. 16, ал. 1 директорът на
НЦОЗА утвърждава приетия от Комисията
доклад за оценка на здравната технология.
Чл. 18. Министерството на здравеопаз
ването, Националната здравноосигурителна
каса и Националният съвет по цени и реим
бурсиране на лекарствените продукти могат
да инициират по служебен път извършването
на оценка на здравните технологии за лекар
ствени продукти по чл. 1.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Първични данни“ са оригинални данни,
получени въз основа на измерванията в рам
ките на клинично изпитване на лекарствения
продукт.
2. „Вторични данни“ са аналитични данни,
получени в резултат на оценка на първични
данни.
3. „Перспектива“ е гледната точка, от ко
ято се идентифицират и оценяват здравните
разходи и резултати.
4. „Целева пациентска популация“ са па
циентите, подлежащи на лекарствено лечение
съгласно актуалната кратка характеристика
на лекарствения продукт и терапевтичната
практика в Република България.
5. „Времеви хоризонт“ е периодът, през
който се оценяват разходите и резултатите
от лекарствената терапия.
6. „Терапевтична алтернатива“ е алтерна
тивен лекарствен продукт или друга здравна
технология, заплащан с обществени средства
в Република България, предназначен за лече
ние на същото заболяване, за което е одобрен
оценяваният лекарствен продукт.
7. „Дисконтиране“ е метод за коригиране
на бъдещите разходи и резултати до техните
настоящи пазарни стойности.
8. „Моделиране“ е използване на методи
за оценка чрез предварително определяне
влиянието на множеството фактори върху
изследваното здравно явление.
9. „Трансфериране на данни от оценка на
здравна технология“ е адаптиране на данни
от извършени оценки на здравните техноло
гии в други държави към локални условия,
което обхваща клинична практика, разходи,
целева пациентска популация и други въз
можни данни.
10. „Методи за измерване на качеството
на живота“ са специфични медико-социални
проучвания за оценка, при които се използват
стандартни или специфични за заболяването
въпросници сред популацията в Република
България.
11. „Резюме от доклада за оценка на здрав
ната технологи я“ е обществено дост ъпен
документ, който има за цел да предостави на
обществеността информация, отнасяща се до
препоръките на комисията по ОЗТ така, че
заинтересованите страни (например лекари,
пациенти и други) да са наясно със специ
фичните препоръки на комисията по ОЗТ и
да получат по-добро разбиране за цялостния
процес на оценка на здравната технология.
12. „Клинично значими крайни резултати“
са обективизирани данни относно реални
клинични резултати, свързани със здравното
състояние на пациента и отразяващи проме
ните в него.
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13. „Междинни резултати“ е измерител
на здравни резултати, които не са от пряко
практическо значение, но се смята, че са ва
жни (например измервания на физическия и
медицинския статус на пациента, използвани
като сурогати, или за да се направи заключение
относно степента на заболяването).
14. „Систематичен преглед“ е преглед на
всички публикувани и налични изследвания,
представени чрез сравнителен анализ на от
делните компоненти.
15. „Спечеленa годинa живот (LYG)“ е
допълнителна година живот на пациента,
спечелена вследствие на приложено лечение
или друга интервенция.
16. „Година живот, съобразена с качеството
(QALY)“ е измерител, свързан с тежестта на за
боляването, който отразява ползите и загубите
както по отношение на количеството живот,
така и по отношение на неговото качество.
17. „Дърво на терапевтичните решения“
е инструмент за вземане на решения, който
използва дървовидна графика или модел на
решенията и техните възможни последици,
включително резултатите от случайно събитие,
разходи за ресурси и полезности.
18. „Анализ „разход – ефективност“ (cost –
effectiveness analysis) е вид фармако-икономи
чески анализ, който сравнява относителните
разходи и резултатите на две или повече
алтернативи.
19. „Анализ „разход – полезност“ (cost –
utility analysis) е вид фармако-икономически
анализ за сравнение на две или повече алтер
нативи, при който резултатите се измерват
в единици полезност или предпочитание,
най-често като година живот, съобразена с
качеството.
20. „Анализ „разход – полза“ (cost – benefit
analysis) e вид фармако-икономически анализ,
който сравнява нетните разходи за една здравна
технология с резултатите, които тя генерира,
и при този анализ както разходите, така и
резултатите се измерват в парични единици.
21. „Анализ „разход – минимум“ (cost –
minimization analysis) е вид фармако-икономи
чески анализ, използван във фармакоиконо
миката за сравнение на разходите за лечение,
когато алтернативни терапии имат доказана
еквивалентна клинична ефективност.
22. „Инкрементално съотношение разход –
ефективност (ICER)“ е съотношение, което
сравнява разликата в разходите между две
алтернативи с разликата в резултатите им.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 262, ал. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
Министър:
Петър Москов
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Приложение № 1
към чл. 16, ал. 1
З А Я В Л Е Н И Е
за извършване на оценка на здравните технологии
от …........................................................................................................................................................................................,
(притежател на разрешението за употреба (РУ)/негов упълномощен представител)
представлявано от ................................…..........................................................................................................................
Адрес за връзка ..............................…...............................................................................................................................
Телефон …............................. Факс ….................................. Електронен адрес …........................................................
За лекарствения продукт:
7-ци
френ
АТС
код
(ако е
зада
ден)

Междуна
Наиме Лекар Количествено
Окон
Прите
родно непа
нова ствена съдържание на чателна жател на
тентно наи ние на форма
активно
опаковка разреше
менование
лекар
вещество (или
нието за
на лекар
ствения
всички активни
употреба
ствен про продукт
вещества)
дукт (INN)

Произ Регистрацио
води нен номер (от
тел/и разрешението
за употреба)

Препоръчителна дневна доза, ако е различна от DDD
Препоръчителна дневна доза, ако не е установена от СЗО
Брой DDD в опаковка
Средна продължителност на лечението съгласно кратката характеристика на продукта
Особеност на дозировката и средна продължителност на лечението
Необходимост от съпровождащо лечение
Показания съгласно кратката характеристика на продукта (код на заболяването, съгласно
МКБ-10, включващо рубрика и подрубрика)
Ограничения в показания (ако има такива)
Дата:
Подпис:

Приложение № 2

към чл. 16, ал. 1, т. 5

Ръководство за изготвяне на анализ
по чл. 16, ал. 1, т. 5
I. Основни раздели в съдържанието на анализа
по чл. 16, ал. 1, т. 5.
1. Въведение.
2. Технология, която ще се оценява.
3. Информация относно притежателя на раз
решението за употреба.
4. Оценка на ефикасност, терапевтична ефек
тивност и безопасност.
5. Оценка на фармако-икономически пока
затели.
6. Бюджетно въздействие на новата технология.
7. Доклади за изготвени оценки от държавни
институции за целите на други национални сис
теми на здравеопазване.
8. Оценка на здравните технологии за лекар
ствени продукти, предназначени за специфични
групи заболявания.
9. Литература.
II. Съдържание на разделите по т. I.
1. Въведение: кратко представяне на лекар
ствения продукт, който ще се оценява.
2. Технология, която ще се оценява: основно
описание на лекарствения продукт, който ще се
оценява, включващо:

2.1. Механизъм на действие.
2.2. Информация относно здравната техно
логия:
2.2.1. нова ли е, или е по-нататъшно развитие
на съществуваща в момента;
2.2.2. използва ли се и за други групи от па
циенти или за други показания;
2.2.3. какъв е реимбурсният статус на лекар
ствения продукт в други страни;
2.2.4. какви групи от пациенти/състояния
могат да бъдат подпомогнати при използване на
здравната технология;
2.2.4.1. описание на най-подходящата група/и
пациенти, включително настоящите и очакваните
развития в разпространението/честотата;
2.2.4.2. описание на заболяването, за което е
предназначена здравната технология, включител
но последствия в краткосрочен и дългосрочен
план, както и тежест на заболяването;
2.2.5. какви предимства има здравната техно
логия в сравнение с прилаганите в практиката
здравни технологии;
2.2.6. коя терапия, включително други здравни
технологии, ще бъдат изместени частично или
изцяло от новата технология;
2.2.7. описание на всички консенсуси за лече
ние (национални, европейски или международни)
и фармакотерапевтични ръководства, в които е
включена здравната технология;
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2.2.8. ще доведе ли здравната технология до
промяна в начините на диагностициране или
лечение;
2.2.9. ще доведе ли здравната технология до
промяна в инфраструктурата (в организацията
на здравното обслужване, обучение, мониторинг,
проследяване, администрация и разходи);
2.2.10. кои са основните сравнителни про
дукти – обосноваване на избора въз основа на
националната клинична практика;
2.2.11. възможно ли е въвеждането на новата
здравна технология да има негативни последствия
върху уязвими групи от пациенти.
2.3. Списък на проведените и продължаващите
проучвания или друга документация, която може
да стане достъпна за оценяване по време на след
ващите дванадесет месеца и следващите години.
3. Информаци я от носно п ри тежател я на
разрешението за употреба – кратко описание и
форма за контакт.
4. Оценка на ефикасност, терапевтична ефек
тивност и безопасност.
4.1. Описание на проучванията, включени в
анализа на ефикасността, терапевтичната ефектив
ност и безопасността, като се включва подробен
анализ на обективни резултати.
4.1.1. Критерии за включване и изключване:
Проучване
(идентификационен №,
съкращение и др.)

Препратка
към оригинала

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

4.1.1.1. описание на това, какво е направено,
за да се идентифицират съответните клинични
данни, както публикувани, така и непубликувани;
във връзка с търсенето на публикувани изслед
вания – описание на избора на електронни бази
данни; кои бази данни са били избрани, като се
приложи цялостната стратегия за търсене, заедно
с броя на намерените резултати;
4.1.1.2. описание на критериите за включване
и изключване в проучването:
Критерии за Включени пациенти (пациентски
включване: групи);
Интервенция;
Сравнение;
Резултат;
Дизайн на проучването.
Критерии за Специални критерии за изключ
изключване ване.
4.1.2. Избор на проучвания:
4.1.2.1. описание на метода за избор на про
учванията; илюстрация на процеса по избора на
проучванията с диаграма (схема);
4.1.2.2. информация относно това, дали данни
те от едно проучване са представени в няколко
различни публикации.
4.1.3. Проучвания (пълен списък на съответ
ните проучвания):
Включени
пациенти

Интервенция

Сравнения

Проучване # 1
Проучване # 2
Проучване # n
Забележка. Ако някое от посочените проучвания няма да бъде използвано по-нататък като част от до
кументацията, това трябва да бъде изрично отбелязано и обосновано.
4.1.4. Описание на включените проучвания (кратко обобщение (текст) и описание на детайлите на
всяко изследване, включително описание на всички важни разлики между проучванията), представени
в следната таблица:

Проучване
(идентификационен №, съкращение и др.)

Проучване # 1

Проучване # 2

Проучване # n

Място на провеждане, държава
Дизайн/вид на проучването
Продължителност на проучването
Метод за рандомизация
Метод за постигане на анонимност (изследовател,
пациент, оценител на резултата)
Интервенции (брой)
Сравнения/контрол (брой)
Първични резултати (включително измервателния
инструментариум и времето за измерване)
Време за последващо проследяване
4.1.5. Описание на пациентите/участници в проучванията (кратко обобщение (текст) и описание на
детайлите на всяко изследване, включително описание на всички важни разлики между проучванията),
представено в следната таблица:
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Проучване
(идентификационен №, съкращение и др.)
Проучване # 1

ВЕСТНИК
Критерии за включ
ване
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Критерии за изключ
ване

Възраст, пол, диагноза,
тежест на заболяването
и т.н.

Проучване # 2
Проучване # n
4.1.6. Описание на важни основни характеристики на пациентите, включени в проучването, пред
ставено в следната таблица:
Проучване
(идентификационен №, съкращение и др.)
Проучване # 1 (брой)

Интервенция

Сравнения

(брой)

(брой)

(брой)

(брой)

Възраст
Пол
Други подобни
Проучване # 2 (брой)

4.1.7. Описание на резултатите от всяко проучване (описание на начина на избор на проблем при
провеждането на конкретното изследване, а когато е възможно – и описание на инструментите, из
ползвани при изследването, както и информация за това, дали те са национално валидирани, или не),
представено в следната таблица:
Проучване
(идентификационен №,
съкращение и др.)

Основни
резултати

Валидност в теку
щата практика

Вторични резултати,
включително и стра
нични ефекти

Валидност в теку
щата практика

Проучване # 1
Проучване # 2
Проучване #n
4.1.8. Статистически анализи и определяне на изследваните групи (описание на работната хипотеза,
обекта на изследване и използваните статистически анализи; информация относно метода на изчисляване
на връзки, метода на изчисляване (определяне) на извадката, работните предположения, които са били
направени; информация относно това, дали в анализа са включени пациенти, за които липсват част от
необходимите данни, и ако това е така – как е решен този проблем), представени в следната таблица:
Проучване
(идентификационен №,
съкращение и др.)

Хипотеза

Статистически
анализ

Размер на извад Управление на данни
ката, изчисляване (отпаднали, липсва
на корелации
щи данни и други)

Проучване # 1
Проучване # 2
Проучване #n
4.1.9. Схеми на развитието на пациентите по
време на проучването (рандомизирани пациенти,
оттегляне от групите, промяна на групи и т.н.).
4.1.10. Цялостна оценка на качеството на
включените изследвания.
4.1.11. Представяне на резултатите за всяка
конкретна фаза от проучването. Когато е въз
можно, данните трябва да бъдат представени като
анализ „намерение за лечение“. В зависимост от
дизайна на проучването други анализи също могат
да бъдат от значение, например анализ „по време
на лечението“, анализ „безопасност по време на
лечението“ и т.н., като задължително се описва
кои пациенти са включени в анализа и когато е
възможно – причините, поради които не са вклю
чени в анализа определени пациенти. Информация
относно включването в анализа на пациенти,
за които липсват определени данни, и ако има
подобни пациенти – как се преодолява подобен
дефект. Данните следва да са представени като
текст, таблици и където е възможно – графики.

4.1.12. Метаанализ. Ако няма възможност за
непосредствено сравняване на проучвания, трябва
да се обърне особено внимание при извършването
на косвени сравнения. Ясно описание на начина, по
който са избрани начините за сравнения – метода
за непряко сравнение, как се извличат данните,
как се идентифицират проучванията, които се
сравняват, и метода, приет за анализ.
4.1.13. Основни изводи – кратко обобщение
на основните изводи от наличната клинична
документация. Кратко описание на силните и
слабите страни на новата здравна технология.
4.1.14. Приложение на национално ниво – ана
лиз на това, как и до каква степен предоставената
документация е от значение за прилагането на
оценяваната технология. Идентифициране на
фактори, които биха могли да бъдат от значе
ние за външната валидност на резултатите от
проучването, когато се прилагат в нормалната
клинична практика.
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Сравнение

ICER**

Допълнителни
разходи

Допълнителни годи
ни с качество на жи
вот QALY*

Пациенти (години,
пол, здравно състоя
ние и др.)

Какъв е моделът на
анализа

Страна, в която е
проведено

Година

Анализ/
изследване

5. Оценка на фармако-икономически показатели (анализ разход – ефективност (cost – effectiveness).
5.1. Публикувани анализи за разход – ефективност.
5.1.1. Идентификация на други съотносими анализи за разход – ефективност. Прилагат се публи
кувани здравно-икономически анализи, които са от значение за случая, ако има такива, и се попълва
следната таблица, обобщаваща идентифицираните анализи:

Анализ 1
Анализ 2
Анализ n
*QALY – Quality-Adjusted Life Years.
** ICER: IncrementalCost-EffectivenessRatio.
5.1.2. По-рано публикувани кратки ОЗТ – прилагат се съответните кратки ОЗТ.
5.2. Приложен анализ:

Елементи на анализа

Стандартен анализ

Сравнителна алтернатива

Терапията или терапиите, които се очаква да бъдат заменени

Анализ на перспективата

Перспектива на заплащащата институция относно здравните ползи и
разходи и ако е приложимо, обществената гледна точка

Времеви хоризонт

Достатъчно дълъг, за да се гарантира, че всички важни бъдещи различия
в разходите и последствията между алтернативите са идентифицирани

Метод на анализа

CЕА, CUA, CMA, CBA

Цели за здравето и показатели QALY, LYG или междинни резултати
за ползи за здравето
Метод за измерване и лич Генеричен MAU* метод
ностна оценка на ползите за
здравето
Включването на производстве Може да се включи, ако е уместно. Изборът на метод трябва да бъде
ни въздействия
обоснован. Резултатите трябва да бъдат посочени със и без производ
ствени ефекти
Дисконтиране

5 % годишно както за разходите, така и за ефектите

Метод за оценка на несигур PSA**, еднопосочен анализ на чувствителността (посочен чрез Торнадо
ността
диаграма)
*MAU: Multi-AttributeUtility.
**PSA: Probabilistic Sensitivity Analysis.

5.2.1. Групи пациенти при анализа – описа
ние на групата пациенти, към които е насочен
анализът. Информация относно това, дали тази
група се различава от целевата група и ако това
е така, по какъв начин (как).
5.2.2. Структура на анализа:
5.2.2.1. описание и обяснение на структурата
на анализа;
5.2.2.2. посочване на това, дали анализът се
базира на моделиране, или се основава пряко на
разходите и последиците за здравето, събрани като
част от сравнително проучване на ефикасността,
или е комбинация от тези;
5.2.2.3. ако се използва моделиране, се посочва
как ходът на заболяването с текущото лечение
е моделирано спрямо новото лечение; посочват
се причините за направения избор по време на
създаването на модела;

5.2.2.4. ако анализът се основава на пряко
проучване на сравнителна ефикасност, се описва
съпос тавянето на разходите и последиците за
здравето в детайли, като например избор на целева
група, определяне на това, как данните (разходите,
данните за качеството на живот) са придобити
(събрани) и анализирани и избор на интервала
от време/времева рамка за събиране на данни.
5.2.3. Избор на метод за анализ на оценявания
продукт и сравнителната алтернатива/и. При избора
на сравнителна алтернатива се следват публикувани
препоръки, както и указанията на EUnetHTA за
това, как се извършва оценка на здравните техно
логии. Посочва се дали използването на метода на
анализа е в съответствие с използването му при
клиничните проучвания и ако не е в съответствие,
се посочват причините за това.
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5.2.4. Перспектива и времеви хоризонт:
5.2.4.1. В оценката на здравната технология
трябва да се вземе предвид здравната перспекти
ва за институцията, която заплаща съответното
лечение. Анализи, които са изготвени от гледна
точка на обществената перспектива, трябва да
бъдат обосновани.
5.2.4.2. Времевият хоризонт на анализа трябва
да бъде достатъчно дълъг, за да се гарантира, че
всички важни разлики в разходите и здравните
резултати са идентифицирани.
5.2.5. Използването на данни за ефикасност
в модела.
5.2.5.1. Препоръчително е клинични данни за
ефикасност от проучванията да бъдат включени
в модела под формата на рискови коефициенти
(или алтернативно-относителния риск или съ
отношенията на шансовете) за дадено събитие
или условие, като се прилага за основа за риска,
свързано с наличните епидемиологични данни
по т. 5.2.6.
5.2.5.2. Описание на всички етапи при изчис
ляването на вероятностите за различни събития
в модела.
Променливи

Стойност

ВЕСТНИК
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5.2.5.3. Предпочитани в моделирането са
клинични, дългосрочни резултати (например
брой на случаите на рецидив, инфаркт, смърт и
т.н.). Ако се използват междинни (заместители)
на крайните резултати, трябва да бъде доказано
защо (например НbА1с, LDL-C, SBP, PSA и т.н.).
Също така трябва да се посочат референтните
източници и да се обсъдят наличните доказа
телства, които доказват взаимовръзката между
избраните междинни и съответните клинични
дългосрочни резултати.
5.2.5.4. Посочва се периодът от време, за кой
то се прилагат данните за ефикасност. Ако това
продължава след периода, за който клинична
документация е на разположение, това трябва
да бъде обосновано и да се опишат предположе
нията. Резултатите трябва да се представят във
форма на диаграма, например като се използва
кривата на Kaplan – Meier.
5.2.5.5. Данните за ефикасност в модела се
обобщават в следната таблица:

95 % интервал на
доверителност

Разпределение на
вероятностите
(вид и параметри)

Препратка
(източник)

Резултат 1
Резултат 2
Резултат n
5.2.6. Използване на епидемиологични данни в модела.
5.2.6.1. За предпочитане е анализът да се основава на български епидемиологични данни като из
точник на основата на риск. Ако български епидемиологични данни не са налични, се избират данни
от държави, за които се счита, че са близки до България по отношение на появата на болестта.
5.2.6.2. При определени случаи трябва да се постигне баланс между качеството и преносимостта
на данните при проучванията (вътрешна срещу външна валидност). В такива случаи следва да се об
съждат предимствата и недостатъците във връзка с различните избори. По изключение, като основа за
контрол, може да се използват данни от рандомизирани контролирани проучвания, ако не е възможно
да се намерят други източници.
5.2.6.3. Основните епидемиологични параметри, използвани в анализа, се посочват в следната таблица:
Променливи

Стойност

95 % интервал на
доверителност

Разпределение на
вероятностите
(вид и параметри)

Препратка
(източник)

Вероятност от събитие X
Вероятност от събитие Y
Вероятност от събитие n
5.2.7. Качество на живот на пациента.
5.2.7.1. Година живот, съобразена с качеството (QALY), е предпочитаният измерител. Ако QALY не
се използва в анализа, това трябва да бъде обосновано.
5.2.7.2. Посочва се:
5.2.7.2.1. как болестта засяга качеството на живот на пациентите;
5.2.7.2.2. как качеството на живот на пациентите се очаква да се развива с течение на времето – със
и/или без текущото лечение;
5.2.7.2.3. как тези тенденции се сравнят с тенденциите при останалата част от населението.
5.2.7.3. Подробно описание на метода за изчисляване на качеството на живот на пациентите, както
и на метода за събирането на тези данни, включително времето на измерването и доверителните ин
тервали относно измерванията.
5.2.7.4. Посочване на корекционните коефициенти за качеството на живот, които са били използвани
в заявлението, в следната таблица:
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Здравословно състояние/ Претеглено качество 95 % интервал на
здравна ситуация
на живот
доверителност
Здравно състояние 1
Здравно състояние 2
Здравно състояние n
Събитие 1
Събитие 2
Събитие n

С Т Р. 5 3
Източник

Причина
за избора

5.2.8. Идентификация, измерване и оценка на използваните разходи в модела.
Представят се подробни данни за разходите, свързани с всяко едно здравно състояние и събитие,
в следната таблица:
Здравословно състояние/
здравна ситуация

Продукт

Продукт
Продукт
Здравословно състояние 1
Продукт
Общо
Продукт
Продукт
Здравословно състояние 1
Продукт
Общо
и т.н.
Продукт
Продукт
Събитие 1
Продукт
Общо
и т.н.

Единична
цена

Количество

Обща цена

Източник

1
2
n
1
2
n

1
2
n

Нетна здравна
полза
NHB
(Net Health Benefit)

ICER в сравнение
със съответната
алтернатива или
(QALY’s)

Спечелени
QALY

Спечелени години
живот (LYG)

Допълнителни
разходи

Общ брой QALY’s

Общ брой години
живот

Общо разходи

Мярка

5.2.9. Дисконтиране. Препоръчително е и здравните ефекти и разходите да бъдат дисконтирани по
курса с 5 % дисконтен коефициент на годишна база.
5.2.10. Разходи за терапия с оценявания продукт и терапевтичните алтернативи.
5.2.10.1. Разходите за лечение с оценявания продукт, представени таблично – разходи за курс на
лечение за един пациент за един месец и една година.
5.2.10.2. Разходите за лечение с алтернативите, представени таблично – разходи за курс на лечение
за един пациент за един месец и една година. Следва да бъдат включени разходите за всички клинично
съпоставими алтернативи на оценявания продукт, както и приетото за стандарт лечение съгласно тера
певтичните ръководства или национални стандарти. Важно е да се определят лекарствените продукти,
които най-вероятно ще бъдат заменени от оценявания продукт.
5.2.11. Резултати от анализа разход – ефективност.
5.2.12. Преглед на всички процедури, оценени в анализа във възходящ ред по отношение на общите
разходи, като се посочи инкременталното съотношение на разходите (ICER) за всяка от терапиите по
отношение на съответната алтернатива за сравнение, представен в следната таблица:

алтернатива 1
алтернатива 2
алтернатива 2
…….
5.2.13. Анализ на чувствителността. Несигурността относно резултатите от анализа трябва да бъде
изследвана, описана и обсъдена чрез еднопосочен (one-way) и вероятностен (probabilistic sensitivity)
анализ на чувствителността, както и анализи на сценарии.
5.2.14. Анализи на подгрупи. Посочват се данните, които показват, че ефикасността и/или разходите,
свързани със здравната технология, се различават в отделните подгрупи, ако са налични такива. Ако
е така и има индикация за разход – ефективност при лечението на тези подгрупи, се посочва дали
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подгрупите са идентифицирани, преди да бъде
проведено клиничното проучване (априори) или
след получаване на резултатите от изследването
(последващо); описват се характеристиките на
подгрупите и се посочват резултатите на модела
за тези подгрупи.
5.2.15. Интерпретаци я на резултатите от
анализа.
5.2.16. Посочват се силните страни и резултати
от анализа и основните слабости.
5.2.17. Посочва се дали резултатите от анализа
са в съответствие с резултатите от вече публи
кувани подобни анализи и ако това не е така, се
посочват възможните причини за различията.
6. Бюджетно въздействие от новата технология.
6.1. Настоящото финансово въздействие върху
бюджета се определя, като от допълнителните
разходи, т.е. общата стойност на разходите от
въвеждане на новата технология, се извадят об
щите разходи, ако тази технология не се въведе.
Тези изчисления са предназначени за национално
ниво. Бюджетните изчисления на регионално или
местно ниво трябва да се направят на регионално
или местно равнище с данни от това ниво.
6.2. Времевият хоризонт във връзка с анализа
за бюджетно въздействие е пет години.
6.3. Изчисляването на допълнителните разходи
трябва да се основава на следните фактори:
6.3.1. разходите, направени за специализирани
здравни услуги по време на периода на анализ;
6.3.2. стойността на новата технология във връз
ка с групата на пациентите, към която е насочена
технологията, във всяка от съответните години,
след като е взето решение за използването є;
Таблица № 1
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6.3.3. намаляване с разходите за алтернатив
ните технологии, които ще бъдат напълно или
частично заменени от новата технология, както
и всяко увеличение на доплащанията от страна
на пациентите;
6.3.4. други разходи, свързани с оценката на
технологията (разходите за проследяване на
пациентите, промяна в леглодните, разходите за
консумативи, разходите за персонал, разходи за
медицински сестри, амортизация, пътни разходи,
свързани с достъпа до специализирани здравни
услуги, административните разходи т.н.), трябва
да бъдат включени само ако са налице значителни
разлики между конкуриращи се технологии и/
или ако разликите представляват голяма част от
допълнителните разходи.
6.4. Допълнителните разходи се изчисляват
по два сценария – първият, при който техноло
гията е въведена в специализираното здравно
обслужване – специализирани здравни услуги
(таблица № 1), и вторият, при който технологи
ята не е въведена в специализираното здравно
обслужване – специализирани здравни услуги
(таблица № 2). Във всеки един от сценариите,
разходите са представени само ако се приеме, че
новата технология ще бъде реимбурсирана. При
описване на алтернативите може да се използват
както други лекарствени продукти, така и други
здравни технологии. Възможно е също така да
има сценарий, при който определен процент от
пациентите получават новата технология, докато
останалата част от пациентите получават алтер
нативна технология за сравнение.
Таблица № 2

Брой или дял от пациентите, ако новата
технология се приеме
Годи
Годи Годи
Годи
…
на 1
на 2
на 3
на Х
Нова техно
логия
Алтернати
ва 1
Алтернати
ва 2
Алтернати
ва 3

Брой или дял от пациентите, ако новата
технология НЕ се приеме
Годи
Годи
Годи
Годи
…
на 1
на 2
на 3
на Х
Нова техно
логия
Алтернати
ва 1
Алтернати
ва 2
Алтернати
ва 3

Разходи (Годишен разход за пациент*брой
пациенти годишно)
Годи
Годи
Годи
Годи
…
на 1
на 2
на 3
на Х
Нова техно
логия
Алтернати
ва 1
Алтернати
ва 2
Алтернати
ва 3
Общо раз
ходи

Разходи (Годишен разход за пациент*брой
пациенти годишно)
Годи
Годи
Годи
Годи…
на 1
на 2
на 3
на Х
Нова техно
логия
Алтернати
ва 1
Алтернати
ва 2
Алтернати
ва 3
Общо раз
ходи

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

6.5. Въздействието върху бюджета е разликата между двата сценария във всяка от съответните годи
ни на анализа. Година 1 е първата пълна календарна година след вземането на решение за въвеждане
на новата технология.
Въздействие върху бюджета
(+) Разходи, ако новата техно
логия е приета
(-) Разходи, без приемане на
нова технология, т.е.настояща
ситуация
(-) Разходи от джоба на паци
ента по време на амбулаторно
лечение
(-) Плащане по отделните па
циенти
Общо добавени разходи

Година 1

6.6. Изчисленията на въздействието върху
бюджета трябва да показват следното:
6.6.1. каква част от общия размер на допъл
нителните разходи е в резултат на увеличаване
на броя на пациентите и каква част се дължи на
прехода към по-скъпи технологии;
6.6.2. основата на ключови предположения в
изчисленията.
6.7. В допълнение следните изчисления могат
да се прилагат в специални случаи:
6.7.1. анализи на подгрупите, като например
в случаите, когато новата здравна технология
ще се прилага само върху част от пациентите;
6.7.2. анализ и с добавени разходи/въздействие
върху други групи пациенти, към които не е на
сочена новата технология, но които я използват;
6.7.3. анализи на чувствителността, където са
тествани ключови предположения и данни, за да
се провери до каква степен използваните резултати
и оценката са чувствителни към промени; това
е особено важно, ако критичните допускания в
анализите са много несигурни.
7. Доклади за изготвени оценки от държавни
институции за целите на други национални сис
теми на здравеопазване.
Заявителят представя оценка на здравната
технология за оценявания лекарствен продукт,
извършена от държавна институция във Вели
кобритания, Франция или Германия.
В случай че не е налице оценка от държав
на институция във Великобритания, Франция
или Германия, заявителят представя оценка на
здравната технология за оценявания лекарствен
продукт, извършена от държавна институция в
друга държава – членка на Европейския съюз,
държава – страна по Споразумението за Евро
пейското икономическо пространство, или от
Конфедерация Швейцария.
Прилага се документът, съдържащ окончател
ната оценка за здравната технология за оценя
вания лекарствен продукт, проведена за целите
на други системи на здравеопазване, и резюме
на оценката.
Всички решения на държавни институции в
държави от Европейския съюз, другите държа
ви – страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или в Конфедера
ция Швейцария, като NICE, HAS, SMC, IQWIG,
AOTMIT, KCE и други, се описват с подходящите
референции.

Година 2

Година 3

…

Година Х

8. Оценка на здравните технологии за лекар
ствени продукти, предназначени за специфични
групи заболявания.
8.1. При оценка на здравните технологии на
лекарства сираци се предоставя информация по
отношение на ефикасността и терапевтичната
ефективност.
8.2. Оценката на здравните технологии на
лекарствата сираци отговаря на следните допъл
нителни критерии:
8.2.1. представяне през определен период от
време – не по-дълъг от една година, на допълни
телни доказателства за ползите от прилагането
на лекарствения продукт;
8.2.2. представяне на модели за проследяване
хода на заболяването;
8.2.3. оценка на база сериозност, тежест на
рядкото състояние, наличие на алтернатива какви
са разходите за пациента;
8.2.4. морални и етични съображения.
8.3. Фармако-икономическа оценка и общо
бюджетно въздействие се представя за лекарства
сираци, които имат голяма социална полза, не
са стойностно ефективни и тяхната употреба е
показана за сериозни състояния, за които няма
ефективна алтернативна терапия.
9. Литература.
Посочва се използваната при изготвянето на
анализа литература.

Приложение № 3
към чл. 17, ал. 5
Доклад за оценка на здравната технология
I. Анализ на здравния проблем.
1. Анализът на здравния проблем включва:
1.1. Описание на здравния проблем, базиран
на преглед на научни и епидемиологични данни.
1.2. Описание на предлаганата здравна тех
нология.
1.3. Описание на други здравни технологии,
които се реимбурсират у нас и които могат да
бъдат използвани като терапевтична алтернатива
или като комбинирана терапия с предлаганата
здравна технология.
2. Избор на основна сравнителна терапевтична
алтернатива:
2.1. Основна сравнителна алтернатива е тази,
която е най-вероятно да бъде заместена в същест
вуващата медицинска практика. Това включва
основно, но не се ограничава до:
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2.1.1. реимбу рсиран фармакотерапевтичен
аналог и използван за лечението на същото за
боляване или терапията на първи избор;
2.1.2. най-често предписваната реимбурсирана
здравна технология със същата или еквивалентна
терапевтична индикация;
2.1.3. нелекарствени терапии и нелечение, кога
то това е най-често използвано в терапевтичната
практика или когато няма други алтернативи за
лечение;
2.1.4. изборът на основната сравнителна тера
певтична алтернатива е съобразен с националната
клинична практика, национални консенсуси и
фармакотерапевтичните ръководства.
3. Перспектива на оценката – перспектива
та е на заплащащата институция. Анализи от
гледна точка на обществото се използват като
допълнителни.
4. Брой на потенциалните пациенти, които
ще бъдат подходящи за лечение с новата здравна
технология.
II. Сравнителен анализ на терапевтичнатa
ефикасност/ефективност и безопасност.
1. Здравни резултати:
1.1. Анализът оценява здравните резултати,
които представляват клинично значими крайни
резултати и имат важна роля при разглеждания
здравен проблем.
1.2. Клинични крайни резултати:
1.2.1. разглеждат се клинично значими дъл
готрайни резултати, които сами по себе си
представляват или характеризират съответните
здравни резултати;
1.2.2. използват се междинни клинични ре
зултати, когато те са свързани с дългосрочните
и имат важно икономическо значение; те трябва
да бъдат валидирани чрез демонстриране на
взаимовръзката между междинните и клинично
значимите крайни резултати.
2. При сравнителния анализ е проведен сис
тематичен преглед за:
2.1. сравнение с най-малко една реимбурсирана
терапевтична алтернатива, а когато няма такава
в момента – с друга алтернативна технология;
2.2. идентифициране на всички клинични
изпитвания, касаещи ефикасност, ефективност
и безопасност;
2.3. описание на стратегията на търсене в
библиографските бази данни;
2.4. описание на процеса на подбор на данните
и аргументация на изключените данни;
2.5. характеристики на всяко клинично изпит
ване с цел доказване на превъзходство, еквива
лентност или по-малка ефикасност на здравната
технология, включващи:
2.5.1. описание на методологията на клинич
ното изпитване;
2.5.2. критерии за подбора на участниците в
изпитването;
2.5.3. характеристики на участниците в из
питването;
2.5.4. списък на всички параметри, подлежащи
на оценка в клиничното изпитване;
2.5.5. информация за броя участници, които са
прекратили участието си в клиничното изпитване
преди неговото завършване с цел обективизиране
на ефикасността и безопасността;
2.5.6. посочване на източниците на финанси
ране на клиничното изпитване;
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2.5.7. обективен анализ на здравните резултати
във всяко от изпитванията.
3. В случаите, когато не съществува алтер
нативна здравна технология, анализът включва
сравнение с естествения ход на заболяването в
съответствие с индикациите, за които е одобрена
оценяваната здравна технология.
III. Анализ на фармако-икономическите по
казатели.
1. Фармако-икономическият анализ включва
систематичен преглед на публикувани икономи
чески анализи, съобразени с целевата пациентска
популация, и използва някои от следните анали
тични техники:
1.1. анализ разход – ефективност;
1.2. анализ разход – полезност;
1.3. анализ разход – полза;
1.4. анализ разход – минимум.
2. Фармако-икономическият анализ взема
предвид здравната перспектива за институцията,
която заплаща съответното лечение с публични
средства, или обществената перспектива.
3. Времевият хоризонт на фармако-икономи
ческия анализ е такъв, че да позволява надеждни
и обосновани заключения относно оценката на
разходите и резултатите в сравнение с алтерна
тивните технологии.
4. Когато е необходимо да се екстраполират ре
зултатите извън времевия хоризонт на клиничните
изпитвания, както и за оценка на резултатите в
реалната практика се използват различни модели.
5. Когато анализът е от гледна точка на обще
ството, се включват както директните медицински
разходи, така и индиректните.
6. Дисконтират се бъдещите разходи и резул
тати съответно с 5 %.
7. Представят се ползите от здравната техноло
гия като крайни здравни резултати, както следва:
7.1. спечеленa годинa живот (LYG);
7.2. година живот, съобразена с качеството
(QALY);
7.3. при липса на данни за крайни резултати
се предоставят междинни такива.
8. Провежда се анализ на чувствителността и
се тества устойчивостта на резултатите.
9. Използва се стандартизираният инструмент
за измерване на здравни състояния (ползи) EQ5D. Допустими са и директни методи за измер
ване на качеството на живот сред българската
популация – „стандартна лотария“ или „визуална
аналогова скала“.
13. Представят се всички данни в табличен
или графичен вид.
14. Представят се всички резултати от анализа
на ефикасността/терапевтичната ефективност и
безопасността и всички разходи между сравнява
ните здравни технологии, както и инкрементал
ното съотношение разход – ефективност (ICER).
IV. Анализ на бюджетното въздействие.
1. А на лизът на бюд жет ното въздейст вие
включва следните основни компоненти:
1.1. епидемиология и терапия на заболяването,
клинично въздействие, икономическо въздействие;
1.2. дизайн на анализа и методи: пациентска
популация, терапевтичен микс, времеви хоризонт,
перспектива, описание на аналитичната рамка,
входящи данни, събиране и източници на данни,
анализи, оценка на несигурността;
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1.3. оценка на годишния брой на целевата
популация;
1.4. оценка на годишния брой пациенти, при
които ще се приложи новата здравна технология;
1.5. оценка на актуалните годишни разходи
на публични бюджетни средства за лечение на
пациентите;
1.6. оценка на разходите на публични средства
за петгодишен период;
1.7. резултати;
1.8. заключения и ограничения;
1.9. графично и таблично представяне на
резултатите.
V. Препоръка.
Препоръката съдържа извод в едно от следните
три направления:
1. включване на лекарствения продукт в По
зитивния лекарствен списък;
2. невключване на лекарствения продукт в
Позитивния лекарствен списък;
3. вк лючване на лекарствения продукт в
Позитивния лекарствен списък при определени
условия (които се описват подробно и ясно).
7878

НАРЕДБА № 10
от 2 декември 2015 г.

за проучване на удовлетвореността на паци
ентите от медицинските дейности, закупувани
от Националната здравноосигурителна каса
Чл. 1. С тази наредба се определят редът,
начинът и критериите за проучване на удовлет
вореността на пациентите от медицинските
дейности, свързани с оказаната медицинска
помощ, закупувана от Националната здрав
ноосигурителна каса (НЗОК).
Чл. 2. Наредбата има за цел да осигури
модел за оценка на удовлетвореността на
пациентите от медицинските дейности, свър
зани с оказаната медицинска помощ, който
отговаря на следните изисквания:
1. възможно най-висока степен на обек
тивност;
2. представителност за изпълнителите на
медицинска помощ, сключили договор с НЗОК;
3. надеждност на резултатите;
4. обхват на основните компоненти съ
гласно чл. 4.
Чл. 3. Проучването на удовлетвореността
по чл. 1 се извършва по методика съгласно
приложение № 1 въз основа на въпросник
съгласно приложение № 2.
Чл. 4. Оценката за удовлетвореността на
пациентите обхваща следните основни ком
поненти:
1. медицинска документация, данни за
състоянието и лечението на пациента;
2. качество на оказаната медицинска помощ;
3. дейности, свързани с лечението;
4. допълнителни плащания от пациента.
Чл. 5. (1) Националната здравноосигури
телна каса възлага ежегодно проучването на
удовлетвореността по чл. 1 на изпълнител с
доказан опит в предоставянето на услуги по
проучване и анализ на общественото мнение.
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(2) В договора между НЗОК и изпълнителя
по ал. 1 се включва забрана за изпълнителя
да разпространява информацията, станала му
известна във връзка с проучването по ал. 1,
освен за целите на конкретното проучване,
както и санкции за неизпълнение на това
задължение.
Чл. 6. (1) На пациента се предоставя ин
формация в съответствие с чл. 19 от Закона
за защита на личните данни относно това,
че неговите инициали, лечебното заведение
и болничната структура, в които е лекуван,
и телефонният му номер, могат да бъдат
предоставени на изпълнителя по чл. 5, ал. 1
за проучване на удовлетвореността му с цел
у пра ж н яване на финансов и медицинск и
контрол по чл. 68, ал. 1, т. 6 от Закона за
здравното осигуряване.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по следните начини:
1. от НЗОК – чрез публикуването є на
официалната страница на НЗОК в интернет;
2. от лечебните заведения – чрез поставя
нето є на видно място в съответното лечебно
заведение.
Чл. 7. (1) Проучването на удовлетвореност
та по чл. 1 следва да съдържа информация за
постигнатото съвпадение между очакванията
на пациента, неговите потребности и реално
оказаната му медицинска помощ.
(2) Резултатите от проучването са индика
тор за оценка на качеството на медицинската
помощ, основаващ се на проучване на нагла
сите и мнението на пациента.
Чл. 8. (1) Резултатите от проведеното
проучване се предоставят от изпълнителя по
чл. 5, ал. 1 на НЗОК за всяко тримесечие в
едномесечен срок от приключването му.
(2) Изпълнителят по чл. 5, ал. 1 предоставя
на НЗОК ежегодно окончателен доклад в срок
до 31 март на следващата календарна година.
Заключителни разпоредби
§ 1. Проучването на удовлетвореността
на пациентите по реда на тази наредба се
извършва:
1. от дейността на лечебните заведения за
болнична помощ, комплексните онкологични
центрове, центровете за кожно-венерически
заболявания с легла съгласно чл. 26а, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения и диализните
центрове – от 1 януари 2016 г.;
2. от дейността на лечебните заведения за
извънболнична помощ, центровете за психич
но здраве и центровете за кожно-венеричес
ки заболявания без легла съгласно чл. 26а,
ал. 4 от Закона за лечебните заведения – от
1 януари 2017 г.
§ 2. Първото проучване на удовлетворе
ността по чл. 1 за всеки вид лечебно заведе
ние има за цел да оцени приложимостта на
методиката и резултатите от него не водят до
налагане на санкции по Закона за здравното
осигуряване.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 19, ал. 7, т. 15 от Закона за здравното
осигуряване.
Министър:
Петър Москов
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Приложение № 1
към чл. 3
МЕТОДИКА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ МЕДИ
ЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗАНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Ч АСТ П ЪРВА
КОНЦЕПЦИЯ И ПОДХОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
I. ЦЕЛ НА МЕТОДИК АТА
Тази методика има за цел да осигури модел за оценка на удовлетвореността на пациентите от
медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, който осигурява прилагането на
компонентите по чл. 4.
II. МОДЕЛ НА ОЦЕНК А НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
Фиг. 1. Модел на оценка на удовлетвореността на пациентите
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III. ОБХВАТ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНК А НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ
Обхващат се компонентите по чл. 4 от тази наредба, като всеки от компонентите се формира от
съвкупност от индикатори съгласно действащата нормативна уредба и националните рамкови дого
вори (фиг. 2).
Фиг. 2. Удовлетвореност на пациентите

ІV. ИНСТРУМЕНТАРИУМ – ИНДИК АТОРИ И ВЪПРОСНИК
Оценката на удовлетвореността на пациентите се осъществява въз основа на въпросник съгласно
приложение № 2. Въпросникът:
1. отчита приоритетните за целите на оценката индикатори, които дават обективна обратна връзка
от пациентите по основните компоненти на удовлетвореността (в зависимост от дефинирането є);
2. минимизира отказите – достатъчно кратки са и постигат по-активно участие на пациентите;
3. основните индикатори ползват идентични скали, които позволяват сравнимост на резултатите
и изчисляване на единен индекс за оценка на удовлетвореността на пациентите.
Ч АС Т В Т ОРА
ИЗВАДКА, ПОДБОР НА РЕСПОНДЕНТИТЕ, КОНТАКТ И ИНТЕРВЮИРАНЕ
1. Оценката на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, свързани с оказаната
медицинска помощ, се основава на критерии и подход, които гарантират получаването на информация
със следните задължителни характеристики:
1.1. представителна – получените данни за изследваните лица да позволяват екстраполирането им
върху цялата съвкупност (преминали през лечебното заведение пациенти в рамките на една календарна
година). Представителността се изчислява на две равнища в зависимост от потребностите на НЗОК:
1.1.1. Модул 1 – представителна на равнище лечебно заведение;
1.1.2. Модул 2 – представителна на равнище болнична структура (клиника/отделение);
1.2. надеждна – да гарантира устойчивост; това изисква тя да бъде получена чрез изследване на
целевата група на равнище лечебно заведение/съответно структура на относително равномерни вре
меви интервали през различни периоди от годината;
1.3. обективна – да не бъде изкривена от ситуативни фактори (ръководство на лечебното заведе
ние, медицински и помощен персонал, обкръжение от пациенти, достъпност за интервюера и др.);
1.4. непозволяваща достъп до лични данни и личното медицинско досие – предметът на проучва
нето предполага работа с личните данни на пациента.
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2. Общи методологически бележки.
2.1. Целевата група, обект на изследване в рамките на тази методика, са пациентите, преминали
през лечебното заведение.
2.2. Интервюират се пациентите, съответно лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за здравето, а в слу
чаите по чл. 89, ал. 3 от Закона за здравето – законните представители на лицата.
3. Формиране на извадката и подбор на респондентите – методиката за формиране на извадката
съчетава следните характеристики:
3.1. Извадката е изчерпателна по отношение на изследваните съвкупни единици:
3.1.1. за Модул 1 – лечебно заведение;
3.1.2. за Модул 2 – отделна структура.
3.2. Подборът на респондентите вътре в рамките на лечебните заведения се извършва чрез методи
ката „вероятност, пропорционална на размера“. При нея не се прилага една и съща стъпка и обем на
извадката за всяко лечебно заведение и болнична структура, а в зависимост от броя на преминалите
лечение пациенти. Тази методика изравнява шансовете на пациенти от по-малките лечебни заведения
и отделения да попаднат в извадката. Същевременно се прилага коригираща процедура, която задава
минимален брой респонденти за най-малките съвкупни единици, който да гарантира възможността
да се правят статистически валидни изводи и за тях.
4. Определяне на общия брой изследвани лица и разпределението им по лечебни заведения.
Извадката, на база на която се извършва измерването за удовлетвореност на пациентите, възпроиз
вежда генералната съвкупност от общия брой лечебни заведения и брой преминали болни за предходната
статистически приключила година. Въз основа на данните за разпределението на хоспитализираните
пациенти по лечебни единици се прилага статистическата методика „вероятност, пропорционална на
размера“. Целта е структурата на извадката да възпроизвежда генералната съвкупност, като обемът
є е статистически значим и подборът на единиците е извършен на случаен принцип.
Методиката „вероятност, пропорционална на размера“ се осъществява чрез разбиване на гене
ралната съвкупност на части – страти, като подборът е стратифициран и пропорционален на броя
хоспитализирани пациенти.
4.1. При реализацията на методиката се спазват следните процедурни стъпки:
4.1.1. Разбиване на генералната съвкупност на краен брой подмножества, които са относително
еднородни по отношение на броя преминали пациенти през лечебните заведения.
Обособяването на четири страти в зависимост от броя преминали пациенти (брой хоспитализа
ции, брой прегледи, брой изследвани лица и др. в зависимост от предмета на дейност на лечебното
заведение) годишно:
1. до 2500;
2. от 2501 до 5000;
3. от 5001 до 10 000;
4. над 10 001.
4.1.2. Изчисляване на статистически значимата разлика между предложените страти.
За тази цел се използва Т-test за статистически значими разлики в средния брой преминали паци
енти. Гаранционната вероятност, с която се работи, е Р= 95 %, а равнището на значимост съответно
(т.е. 5 % възможност за грешка).
4.1.3. Определяне размера на извадката.
4.1.3.1. В Модул 1 обемът на извадката се изчислява на ниво лечебно заведение. Тя трябва да
съдържа достатъчен брой единици, които да гарантират, че дори при максимална случайна грешка
ще могат да се установяват статистически значими разлики за изследваните съвкупности (лечебни
заведения). В тази връзка формулата за обема на извадката се извежда въз основа на формулата за
максималната грешка, където:
, където
N= общия брой хоспитализирани за съответното лечебно заведение;
z = приеманата стойност 1,96 при 95 % доверителен интервал;
p = очакваната пропорция на попадналите в дадената група (50 %), т.е. p=0,5;
c = доверителния интервал, изразен с десетично число (т.е. 0,03=±3 %, 0,04=±4 % или 0,05=±5 %).
4.1.3.2. Прилагането на формулата по т. 4.1.3.1 гарантира, че при 95 % гаранционна вероятност
максималното стандартно отклонение на най-малката извадка ще бъде до +/- 5 % при 50-процентен
дял. По този начин се спазват всички статистически изисквания за надеждност и се гарантират ва
лидни, надеждни и представителни резултати.
4.1.3.3. На базата на данните за броя на хоспитализираните пациенти по лечебни заведения за
последната приключила статистическа година, след пресмятане на статистически значимите извадки
за всяко лечебно заведение, изчислявайки техния среден обем и имайки предвид вътрешната хомо
генност на изследваните страти, за 2016 г. броят на анкетираните пациенти следва да бъде еднакъв
за всяко лечебно заведение от подмножествата, т.е. по 120, 200, 250 и съответно 300 анкетирани за
всяка една от четирите страти.
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Таблица 1. Среден обем на извадката по видове лечебни заведения (страти) за 2016 г.
До 2500

От 2501
до 5000

От 5001
до 10 000

Над 10 001

среден обем
на извадката

среден обем
на извадката

среден обем на
извадката

среден обем
на извадката

353

539

607

651

Доверителен интервал: 4 %

214

307

335

353

Доверителен интервал: 5 %

120

171

184

192

Усреднен обем на извад
ката за стратата

120

200

250

300

Доверителен интервал: 3 %

4.1.3.4. Всяка от извадките е с обем, по-голям от минималния статистически значим обем на из
вадка с максимално стандартно отклонение от +/- 3 % до +/- 5 %.
4.1.3.5. Прилага се следната формула за определяне на максималната статистическа грешка:
, където
s = големината на извадката;
z = приеманата стойност 1,96 при 95 % доверителен интервал;
p = очакваната пропорция на попадналите в дадената група (50 %).
Въз основа на нея се определя и общият размер на извадката сред целевата група.
4.1.3.6. Проучването на удовлетвореността от болнична медицинска помощ се осъществява 100 %
от целевата група (лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, цен
трове за кожно-венерически болести с легла съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за лечебните заведения,
диализни центрове).
4.1.3.7. Проучването на удовлетвореността от извънболнична медицинска помощ се извършва на
базата на извадка от целевата група на лечебните заведения за извънболнична помощ по видове,
центрове за кожно-венерически заболявания без легла и центрове за психично здраве (изпълнители
на комплексно амбулаторно наблюдение на лица с психични заболявания), като в нея се включват
изпълнители на извънболнична помощ с преминали над 2000 пациенти годишно (таблица 2).
Таблица 2. % на извадката от целевите групи на изпълнителите на извънболнична помощ
Целеви групи лечебни заведения

% на извад
ката от це
левата група

диагностично-консултативни центрове

5

медицински центрове, медико-дентални центрове и дентални центрове

2,5

медико-диагностични лаборатории

1

амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ, осъществявана от лекари
или лекари по дентална медицина

1

амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявана от
лекари или лекари по дентална медицина (индивидуални и групови практики за специ
ализирана извънболнична медицинска помощ)

0,5

центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания без легла

5

4.1.3.8. Конкретните лечебни заведения, изпълнители за извънболнична помощ по целеви групи,
се определят ежегодно на случаен принцип (лотариен) от всички изпълнители на извънболнична
медицинска помощ от съответната целева група, през които са преминали над 2000 пациенти за
предходната година.
4.1.3.9. Взимайки предвид необходимия брой изследвани лица в едно болнично заведение от съ
ответната страта и броя лечебни заведения в нея, за съответната година се определя общият обем
хоспитализирани лица, които трябва да бъдат анкетирани в рамките на една година.
Таблица 3. Общ обем на извадката за изпълнителите на болнична помощ за 2016 г.
Лечебни Усреднен обем
заведения на извадката

Общ брой прове
дени интервюта

До 2500 хоспитализации

106

120

12720

От 2501 до 5000 хоспитализации

88

200

17600

От 5001 до 10 000 хоспитализации

72

250

18000

Над 10 001 хоспитализации

71

300

21300

Общо

337

69620
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4.1.3.10. За всяка следваща календарна годи
на обемът на извадката се определя съгласно
методиката на база на данните за съответната
последна приключила статистическа година.
Реализирането на интервютата се разпределя
и реализира за всяко лечебно заведение на три
месечни интервали. Тримесечната регулярност
цели да минимализира риска от ситуативно из
кривяване на удовлетвореността и едновременно
с това дава възможност за лечебните заведения,
в които е регистрирана неудовлетвореност, да
се извършат допълнителни измервания на шест
месечна база.
4.1.3.11. За Модул 2 – представителност на
равнище болнична структура, се възпроизвежда
същата методологическа процедура.
4.2. Подбор на респондентите.
4.2.1. Обща процедура.
За да бъде представителна извадката, преми
налите пациенти се избират чрез случаен под
бор – на всеки преминал пациент се осигурява
еднаква вероятност за включване в извадката.
Подборът на респондентите, преминали през
дадено лечебно заведение, се извършва по мо
дифициран метод на Лесли Киш (най-близка
рождена дата). Подборът на рождената дата се
определя чрез софтуер за генериране на случайни
дати – число от 1 до 12, което отговаря на съот
ветния месец от годината. След това се анкетират
такъв брой преминали пациенти, колкото са
предварително определени на база на тежестта
на съответното лечебно заведение или структура
и които са родени през съответния месец. Ако
през лечебното заведение са преминали по-голям
брой пациенти, родени през съответния месец,
се избират хронологически първите по рождена
дата, които попълват бройката до съответната
квота. Ако обратното, „не достигат“ пациенти от
съответния месец, те се „допълват“ от родените
през следващия календарен месец.
Всяка година базата се захранва с актуалните
данни за преминалите пациенти от предходната
година, като се отчита евентуалната промяна в
броя на лечебните заведения, структури (клини
ки/отделения), хоспитализации, прегледи и пр.
4.2.2. Процедура по заместване.
За да се избегне редуцирането на броя на
извадката поради евентуални откази, отсъствие
на респондентите и др., се генерират 10 % поголеми масиви, отколкото е реално заложената
бройка за съответната единица на изследване.
Така се гарантира спазването на случайния и
равно вероятностен принцип за попадане в из
вадката, включително и при замените.
4.3. Метод на интервюиране и методика за
избор и установяване на контакт с респондентите.
4.3.1. Метод на интервюиране.
4.3.1.1. За осъществяване на контакт с рес
пондентите за оценка на удовлетвореността от
медицинските дейности, свързани с оказаната
медицинска помощ, се използва методът за
интервюиране по телефона, след изписване на
пациента.
4.3.1.2. Интервюто се осъществява, когато вече
си е вкъщи и може спокойно и без притеснение
да сподели своето мнение.
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4.3.1.3. Въпросите от основния въпросник
съгласно приложение № 2 се задават на всички
пациенти от извадката в постоянното ежемесечно
провеждане на проучването.
4.3.1.4. Въпросите от допълнителния въпрос
ник съгласно приложение № 2 се задават на помалка част от извадката (10 %) и обобщенията
се извършват на годишна база в годишен доклад
съгласно чл. 6, ал. 2. Резултатите от допълни
телния въпросник служат за изготвяне на препо
ръки от НЗОК към лечебните заведения, които
биха могли да им помогнат за подобряване на
медицинското обслужване.
4.3.2. Избор на респондентите – осъществява
се от базите данни за пациентите, на които са
осъществени медицински дейности, закупени от
НЗОК за предходното тримесечие, като по този
начин се осигурява достатъчно кратък период
след осъществената медицинска дейност, за да
се проследи оценката на пациентите.
4.3.2.1. Процедурата по избор на респонден
тите включва:
4.3.2.1.1. на база методиката за формиране
на извадка се определя броят преминали паци
енти, които трябва да се анкетират във всяко
лечебно заведение/структура за всеки цикъл на
проучването;
4.3.2.1.2. Националната здравноосигурителна
каса селектира на база модифициран метод на
Лесли Киш (най-близка рождена дата) съответ
ната група пациенти /основна група анкетирани
плюс необходимия процент замени/ преминали
през лечебното заведение през последните три
месеца и родени в избрания случайно месец;
4.3.2.1.3. Националната здравноосигурителна
каса предоставя на изпълнителя, извършващ ан
кетирането, следните идентификатори на лицето:
а) инициали;
б) лечебно заведение и болнична структура
(клиника/отделение);
в) телефонен номер.
4.3.3. Установяване на контакт с респонден
тите – процедурата включва:
4.3.3.1. на анкетьорите се дават фишове с
инициалите на лицето, лечебното заведение/
структурата, в която е преминало лечение, и те
лефонен номер; анкетьорът осъществява контакт
с него, като го моли да отговори по телефона на
кратката анкета за удовлетвореност;
4.3.3.2. анкетирането се извършва чрез ком
пютризирана телефонна система CATI, която
прави запис на разговорите; задължителен еле
мент е представяне на анкетьора и агенцията,
за да може при необходимост от допълнителна
информация или въпроси анкетираният също да
се свърже с представител на агенцията или НЗОК;
4.3.3.3. обработката се извършва на няколко
нива: за всеки компонент, за цялостния индекс,
по лечебни заведения и/или структури, в зави
симост от избрания Модул за представителност
на данните.
4.4. Модел на анализ на оценката на удовлет
вореността на пациента:
4.4.1. изчислява общ индекс за удовлетворе
ност на пациентите от медицинските дейности,
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свързани с оказаната медицинска помощ, и
подиндекси за всеки от компонентите по чл. 4;
4.4.2. изчислява и представя удовлетвореността
на пациентите под формата на единен индекс;
това дава възможност за сравнение:
4.4.2.1. меж ду отделните изпълнители на
медицинска помощ;
4.4.2.2. между отделните компоненти от удо
влетвореността на пациентите от един изпълнител
на медицинска помощ;
4.4.3. обособяване на групи изпълнители на
медицинска помощ в зависимост от стойността
на техния индекс;
4.4.4. индексът за удовлетвореност на паци
ентите e числова стойност, която интегрира
резултатите от отделните компоненти на удо
влетвореността; стойността на общия индекс
на у довле т воренос т та на па ц иен т и т е може
да има минимална стойност 1 и максимална
стойност 10;
4.4.5. резултатите за всеки индикатор (твър
дение) се преобразуват така, че най-ниската
стойност „1“ (едно) да отразява най-отрицателния
Фиг. 3. Модел на анализ
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опит на пациентите, а най-високата стойност
„10“ (десет) да отразява най-положителния опит
на пациентите;
4.4.6. резултатът за всеки отделен индикатор е
равен на средната оценка, дадена от пациентите
за него; стойността на индекса както за всеки
от четирите компонента, така и на индекса като
цяло е равна на средните стойности на отделните
индикатори;
4.4.7. индексите за всеки от четирите компо
нента и индексът като цяло се класифицират в
три групи в зависимост от стойността си:
4.4.7.1. компоненти с преобладаваща неудов
летвореност на пациентите (стойност на индекса
от 1 до 4);
4.4.7.2. компоненти с неутрален резултат за
удовлетвореността на пациентите (стойност на
индекса от 5 до 7);
4.4.7.3. компоненти с преобладаваща удовлет
вореност на пациентите (стойност на индекса
от 8 до 10).
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Приложение № 2
към чл. 3

А. Въпросник относно удовлетвореността
на пациентите от медицинските дейности,
свързани с оказаната медицинска помощ,
закупувана от НЗОК
Въведение
Добър ден! Казвам се …… и съм представител
на ……… (име на организацията, която провежда
проучването). В момента провеждаме проучване
сред пациентите, ползвали медицинските дей
ности, свързани с оказаната медицинска помощ
със средства от НЗОК. Обръщаме се към Вас,
тъй като сте бил(а) пациент в лечебно заведение
в България през последните три месеца. Молбата
ни е да отделите малко време, за да отговорите
на нашите въпроси. Интервюто е съвсем кратко
и няма да отнеме повече от 5 минути.
Вашият опит като пациент е много важен и
споделянето му ще спомогне за подобряване на
обслужването в лечебните заведения в страната.
Участието Ви в проучването е напълно аноним
но – резултатите ще бъдат представени само в
обобщен вид и Вашите индивидуални отговори
няма да бъдат свързани с Вашето име.
Уведомяваме Ви, че разговорът се записва.
Благодарим Ви предварително!
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S1. Съгласен/съгласна ли сте да участвате в
проучването?
1) Да – продължете интервюто.
2) Не – прекратете интервюто.
S2. Вие сте:
1) Пациентът, който е посетил лечебното
заведение.
2) Близък/придружител на пациента, докато
е бил в лечебното заведение
Моля Ви, докато отговаряте на следващите
въпроси, имайте предвид престоя си в …….. (име на
лечебното заведение)…. Споделяйте свободно своето
мнение, като избирате този отговор, който в найголяма степен съответства на опита по време на
болничния престой. Аз ще Ви задавам въпросите
един по един и ще очаквам Вашия отговор.
Основен въпросник (задава се на всички интервюирани пациенти)
Сега ще Ви прочета списък от твърдения. Моля
Ви, посочете Вашия отговор, като използвате
оценка от „1“ (едно) до „10“ (десет), където „1“
означава, че твърдението въобще не съответства/
не отговаря на Вашето посещение в лечебното
заведение, а „10“ означава, че твърдението из
цяло отговаря/напълно съответства на Вашето
посещение в лечебното заведение.
Мол я, използвайте всяка дру га стойност
между едно и десет, за да опишете възможно
най-добре Вашия опит.

I. Лечебно заведение за болнична помощ, комплексен онкологичен център, център за кожно-ве
нерически заболявания с легла съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, диализен
център (задава се на пациентите, които са били хоспитализирани в тези лечебни заведения)
Ком
понент
на
удовлет
воре
ността

Скала
№ на
въп
роса

Твърдение

Въобще не
Напълно отговаря .....……..…
............. Средно ………………………
…………………................ отговаря
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sat1.1

Моето състояние и лечение в болницата ми бе обяснявано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
по ясен и разбираем начин през целия период на лечението

Sat1.2

В болницата бях информиран за всички медицински
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дейности, които се извършваха в хода на лечението ми

Sat1.3 В болницата бях информиран за рисковете от лечението ми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sat1.

Sat1.4

Ако се налагаше да подпиша документ за информирано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
съгласие, той ми беше обяснен ясно и разбираемо

При изписването от болницата ми предоставиха меди
Sat1.5 цински документ за лечението ми (епикриза) и всички 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
поискани от мен допълнителни разяснения
В медицинския документ, който получих от болницата,
Sat1.6 част от оплакванията, заболяванията и посочените ме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дицински дейности бяха различни от моите
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Скала

№ на
въп
роса

Твърдение

Въобще не
Напълно отговаря .....……..…
............. Средно ………………………
…………………................ отговаря
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sat2.1

Приеха ме в болницата бързо и лесно, без проблеми и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
размотаване в определения за това срок

В болницата ми бе предоставена тази медицинска помощ,
Sat2.2 за която ми бе казано предварително и бе дадено моето 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
съгласие
Sat2.3

Имах възможност да се обърна към лекарите, когато се
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нуждаех от тях

Sat2.4

Медицинските сестри се отзоваваха, когато се нуждаех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
от тях

Sat2.

Претърпях усложнения в резултат от проведеното лечение
Sat2.5 в болницата, поради което се наложи да се лекувам в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
друго лечебно заведение
Sat2.6 Бих избрал отново тази болница, ако имам нужда от
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
лечение

Sat3.

Sat4.

За да ме приемат в болницата за лечение, заплатено от
Националната здравноосигурителна каса, ми бе обясне
Sat3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
но, че се налага да впишат различна от оплакванията
ми диагноза
Sat3.2

В документите, които получих от болницата, са вписани
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дейности (изследвания, лечение), които не съм ползвал

Sat4.1

При постъпването в болницата трябваше да си избера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
екип срещу заплащане

Sat4.1a

При отговор >= 7 на Sat4.1: Подписах документ за из
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бора на екип

Sat4.2

При постъпването направих финансово дарение на бол
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ницата

Sat4.2a

При отговор >= 7 на Sat4.2: Подписах документ за да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
рението

Sat4.3

Закупих или заплатих допълнително за консумативи при
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
престоя си в болницата

Sat4.3a

При отговор >=7 на Sat4.3: Подписах документ за пла
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тените консумативи

Sat4.4 Платих допълнително на лекар, който ме лекуваше

Overall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sat4.4a

При отговор >= 7 на Sat4.4: Подписах документ за пла
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
щането на лекаря

Sat5.

Днес, като претегля всички плюсове и минуси, се чувст
вам доволен от медицинската помощ и лечението, които 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
получих в болницата
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II. Лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, осъществявана от лекари
(задава се на пациентите, които са преминали през този вид лечебно заведение)
Ком
понент
на
удовлет
воре
ността

Скала
№ на
въп
роса

Твърдение

Въобще не
Напълно отговаря .....……..…
............. Средно ………………………
…………………................ отговаря
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При посещенията ми при моя личен лекар той винаги
Sat1.1 ми обяснява моето състояние в момента и нуждата от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
лечение по ясен и разбираем начин

Sat1.

Sat1.2

Информира ме за всички медицински дейности, които
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
се извършват в хода на лечението ми при него

Sat1.3

Моят личен лекар винаги при започване на лечение ме
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
информира за рисковете от него

Sat1.4

Ако се налага да подписвам документ за информирано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
съгласие, той ми обяснява ясно и разбираемо

В края на посещенията винаги ми предоставя медицин
Sat1.5 ски документ за проведения преглед и ми дава всички 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
поискани от мен допълнителни разяснения
В медицинските документи, които получавам, част от
Sat1.6 оплакванията и извършените медицински дейности са 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
различни от моите

Sat2.

Sat2.1

Приемът при моя личен лекар е добре организиран – бързо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и лесно, без проблеми и размотаване

Sat2.2

Имам възможност да се обърна към моя личен лекар,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
когато се нуждая от него в извънработно време

Моят личен лекар ми предоставя тази медицинска по
Sat2.3 мощ, за която ми е разяснено предварително и е дадено 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
моето съгласие
Sat2.4

Sat3.

Моят личен лекар е запознат с всичките ми здравни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
проблеми и съдейства за решаването им

Sat2.5 Не бих сменил моя личен лекар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sat2.6 Бих препоръчал моя личен лекар и на други пациенти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

За да ме насочи за лечение или предпише лекарства,
заплатени от Националната здравноосигурителна каса,
Sat3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ми обяснява, че се налага да впише различна от оплак
ванията ми диагноза
В документите, които получавам от личния лекар, са
Sat3.2 вписани дейности (изследвания, лечение), които не съм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ползвал

Sat4.

Overall

Sat4.1

При посещенията при личния лекар трябваше да заплатя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
потребителска такса

Sat4.1a

При отговор >= 7 на Sat4.1: Винаги получавам документ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
за заплатената такса

Sat4.2

При посещение при личния си лекар заплатих допълни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
телни суми извън регламенираните и обявени плащания

Sat4.2a

При отговор >= 7 на Sat4.2: Винаги получавам документ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
за платената сума

Sat4.3

За всички суми, които съм заплатил, има обявен цено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
разпис

Sat5.

Днес, като претегля всички плюсове и минуси, се чувст
вам доволен от медицинската помощ и лечението, които 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
получавам от моя личен лекар
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III. Лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, осъществявана от лекари
по дентална медицина (задава се на пациентите, които са преминали през този вид лечебно заведение)
Ком
понент
на
удовлет
воре
ността

Скала
№ на
въп
роса

Твърдение

Въобще не
Напълно отговаря .....……..…
............. Средно ………………………
…………………................ отговаря
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При посещението ми при лекаря по дентална медицина
Sat1.1 той ми обясни моето състояние и нуждата от лечение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
по ясен и разбираем начин

Sat1.

Sat1.2

Информира ме за всички медицински дейности, които
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
се извършват в хода на лечението ми при него

Sat1.3

Бях информиран за рисковете от лечението ми и извърш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ваните процедури

Sat1.4

Подписах документ за информирано съгласие, който ми
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бе обяснен ясно и разбираемо

В края на посещението ми предостави медицински доку
Sat1.5 мент за проведения преглед и лечение и всички поискани 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
от мен допълнителни разяснения
В медицинския документ, който получих, част от оп
Sat1.6 лакванията и извършените медицински дейности са 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
различни от моите

Sat2.

Sat3.

Sat4.

Overall

Sat2.1

Приемът при лекаря по дентална медицина е добре ор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ганизиран – бързо и лесно, без проблеми и размотаване

Sat2.2

Имам възможност да се обърна към лекаря по дентална
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
медицина, когато се нуждая от него

Лекарят по дентална медицина ми предостави тази меди
Sat2.3 цинска помощ, за която ми бе разяснено предварително 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и бе дадено моето съгласие
Получих усложнения в резултат на проведеното лечение,
Sat2.4 поради което се наложи да потърся допълнително ме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дицинска помощ при друг лекар по дентална медицина
Sat2.5

Ако имам нужда, винаги ще посещавам този лекар по
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дентална медицина

Sat2.6

Бих препоръчал този лекар по дентална медицина и на
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
други пациенти

За да ми предостави лечение, заплатено от Националната
Sat3.1 здравноосигурителна каса, ми обясни, че се налага да 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
впише различна от оплакванията ми диагноза и лечение
Sat3.2

В документите, които получих от лекаря по дентална
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
медицина, са вписани дейности, които не съм ползвал

Sat4.1

При посещението при лекаря по дентална медицина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
трябваше да заплатя потребителска такса

Sat4.1a

При отговор >= 7 на Sat4.1: Получих документ за за
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
платената такса

При посещението при лекаря по дентална медицина
Sat4.2 заплатих допълнителни суми извън регламенираните и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
обявени плащания
Sat4.2a

При отговор >= 7 на Sat4.2: Получих документ за пла
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тената сума

Sat4.3

За всички суми, които съм заплатил, има обявен цено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
разпис

Sat5.

Днес, като претегля всички плюсове и минуси, се чувст
вам доволен от медицинската помощ и лечението, които 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
получих от лекаря по дентална медицина
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ІV. Лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, дентален център,
център за кожно-венерически заболявания без легла, център за психично здраве (задава се на паци
ентите, които са преминали през този вид лечебно заведение)
Ком
понент
на
удовлет
воре
ността

Скала
№ на
въп
роса

Твърдение

Въобще не
Напълно отговаря .....……..…
............. Средно ………………………
…………………................ отговаря
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При посещенията ми при лекар специалист той ми
Sat1.1 обясни моето състояние и нуждата от лечение по ясен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и разбираем начин

Sat1.

Sat1.2

Информира ме за всички медицински дейности, които
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
се извършват в хода на лечението ми

Sat1.3

Лекарят специалист ме информира за рисковете от ле
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
чението ми

Sat1.4

Ако се налага да подписвам документ за информирано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
съгласие, той ми обяснява ясно и разбираемо

При посещението ми предостави медицински документ
Sat1.5 за проведения преглед и всички поискани от мен допъл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нителни разяснения
В медицинския документ, който получих, част от оплак
Sat1.6 ванията и извършените медицински дейности са различни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
от моите
Sat2.1

Приемът при лекаря специалист е добре организиран – бър
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
зо и лесно, без проблеми и размотаване

Лекарят специалист ми предостави тази медицинска по
Sat2.2 мощ, за която ми е разяснено предварително и е дадено 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
моето съгласие
Sat2.

Претърпях усложнения в резултат от предписаното
Sat2.3 лечение от лекар специалист, поради което се наложи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
допълнително да потърся медицинска помощ
Sat2.4

Ако имам нужда, винаги ще посещавам този лекар спе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
циалист

Sat2.5 Бих препоръчал този специалист и на други пациенти

Sat3.

Sat4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

За да ме насочи за лечение или предпише лекарства, ми
Sat3.1 обясни, че се налага да впише различна от оплакванията 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ми диагноза
В документите, които получих от лекаря специалист, са
Sat3.2 вписани дейности (изследвания, лечение), които не съм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ползвал
Sat4.1

При посещенията при лекаря специалист трябваше да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
заплатя потребителска такса

Sat4.1a

При отговор >= 7 на Sat4.1: Получих документ за за
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
платената такса

Sat4.2

При посещение при лекаря специалист заплатих допълни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
телни суми извън регламенираните и обявени плащания

Sat4.2a

При отговор >= 7 на Sat4.2: Получих документ за пла
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тената сума

Sat4.3 За всички суми, които съм заплатил, има обявен ценоразпис 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Overall

Sat5.

Днес, като претегля всички плюсове и минуси, се чувст
вам доволен от медицинската помощ и лечението, които 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
получавам от лекаря специалист
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V. Медико-диагностична лаборатория (задава се на пациентите, които са преминали през този
вид лечебно заведение)
Ком
понент
на
удовлет
воре
ността

Скала
№ на
въп
роса

Твърдение

Въобще не
Напълно отговаря .....……..…
............. Средно ………………………
…………………................ отговаря
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При посещенията ми в лабораторията ми обясниха вида
Sat1.1 и начина на извършване на изследването по ясен и раз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бираем начин
Sat1.2

Информира ме за всички манипулации, които се извърш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ват в хода на изследването ми

Sat1.3

В лабораторията ме информираха за рисковете от из
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
следването

Sat1.4

Ако се налагаше да подпиша документ за информирано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
съгласие, ми бе обяснен ясно и разбираемо

Sat1.

При посещението ми се предостави медицински документ
Sat1.5 за проведеното изследване и всички поискани от мен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
допълнителни разяснения

Sat2.

Sat1.6

В медицинския документ, който получих, част от извърше
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ните изследвания са различни от тези, които ми направиха

Sat2.1

Приемът в лабораторията е добре организиран – бързо и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
лесно, без проблеми и размотаване

Sat2.2

В лабораторията ми направиха тези изследвания, за които
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ми бе разяснено предварително и бе дадено моето съгласие

Претърпях усложнения в резултат от извършените мани
Sat2.3 пулации, поради което се наложи да потърся медицинска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
помощ
Sat2.4 Ако имам нужда, винаги ще посещавам тази лаборатория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sat2.5 Бих препоръчал тази лаборатория и на други пациенти
Sat3.1

Sat3.

Sat4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставените ми резултати наложиха повторно изслед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ване в друга лаборатория

В документите, които получих от лабораторията, са впи
Sat3.2 сани дейности (изследвания, манипулации), които не са 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ми направени
Sat4.1

При посещението в лабораторията трябваше да заплатя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
потребителска такса

Sat4.1a

При отговор >= 7 на Sat4.1: Получих документ за запла
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тената такса

Sat4.2

При посещението в лабораторията заплатих допълнителни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
суми извън регламентираните и обявени плащания

Sat4.2a

При отговор >= 7 на Sat4.2: Получих документ за пла
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тената сума

Sat4.3 За всички суми, които съм заплатил, има обявен ценоразпис 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Overall

Sat5.

Днес, като претегля всички плюсове и минуси, се чувст
вам доволен от предоставените ми медицински услуги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
от лабораторията
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Б. Допълнителен въпросник
Сега ще ви зададем още няколко въпроса във
връзка с лечението, което получихте в същото
лечебно заведение. Те ще ни помогнат да разберем
по-добре какви са проблемите на пациентите и
как могат да бъдат решени.
Q1. За постъпването ви в лечебното заведение:
1) Бяхте уведомен(а), че ще се наложи да
чакате и срокът беше спазен.
2) Бяхте уведомен(а), че ще се наложи да
чакате, но срокът НЕ беше спазен.
3) Бяхте уведомен(а), че ще се наложи да
чакате, без да ви информират за срок.
4) Не се наложи да чакате.
Q2. Усетихте ли в лечебното заведение да са
проявявали към Вас по-лошо отношение зара
ди (отговорете с 1 – да, 2 – не, 99 – не мога да
преценя):
1) Вашата възраст.
2) Вашия пол.
3) Езика, който говорите.
4) Вашия етнос или националност.
5) Вашата религия.
6) Политически симпатии.
7) Равнището Ви на образование.
8) Вашата сексуална ориентация.
9) Материалното ви положение.
10) Увреждане, което имате.
11) Вида и причината на заболяването ви.
Q3. Получихте ли по подходящ и разбираем
начин нужната ви информация за (отговорете с
1 – да, подробна информация, 2 – да, но останаха
въпроси, на които не получих отговор, 3 – не
получих нужната ми информация, 99 – не мога
да преценя):
1) Вашето общо здравословно състояние.
2) Конкретното заболяване.
3) Необходимото лечение.
4) Рисковете, свързани с предлаганите ди
агностично-лечебни методи, вк л. странични
ефекти и нежелани лекарствени реакции, болка
и други неудобства.
Q4. А поискаха ли съгласието Ви за (отгово
рете с 1 – да, 2 – не, 99 – не мога да преценя):
1) За цялостното лечение.
2) За всяка процедура/изследване в хода на
лечението.
Q5. Предоставена ли Ви беше възможност
на направите избор между различни методи за
диагностика и лечение на базата на дадената Ви
информация за тях?
1) Да, и успях да направя самостоятелен избор.
2) Да, но не успях да направя самостоятелен
избор.
3) Не ми е предоставяна такава възможност.
88) Не ме е интересувал този въпрос.
99) Не мога да преценя.
Q6. Беше ли ви предоставена информация
за други възможности за Вашето лечение, в т.ч.
иновативни методи и научни изследвания, както
и за начините за достъп до тях?
1) Да, подробно.
2) Само най-общо.
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3) Не ми е предоставяна такава информация.
4) Няма други възможности за лечението ми.
88) Не ме е интересувал този въпрос.
99) Не мога да преценя.
Q7. А бяха ли положени грижи за избягване
на ненужното страдание и болка, доколкото е
възможно, във връзка със заболяването Ви?
1) Да, напълно.
2) Отчасти.
3) Не.
88) Не ме е интересувал този въпрос.
99) Не мога да преценя.
Q8. Смятате ли, че сте претърпял(а) услож
нения от лечението и ако да – подал(а) ли сте
оплакване?
1) Да, претърпях и подадох оплакване.
2) Да, претърпях, но не подадох оплакване.
3) Не съм претърпял(а) вреди от лечението.
88) Не ме е интересувал този въпрос.
99) Не мога да преценя.
Q9. Обясниха ли Ви правото на поверител
ност на информацията за Вас и здравословното
Ви състояние?
1) Да, подробно.
2) Само най-общо.
3) Не са ми обяснявали.
88) Не ме е интересувал този въпрос.
99) Не мога да преценя.
Q10. Поискаха ли от Вас да посочите лицата,
на които може да се предоставя информация за
здравословното Ви състояние?
1) Да.
2) Не.
88) Не ме е интересувал този въпрос.
99) Не мога да преценя.
Q11. Предоставяна ли е информация за Ва
шето здравословно състояние на други лица без
Ваше съгласие?
1) Да, знам, че е предоставяна.
2) Знам, че НЕ Е предоставяна.
3) Не знам дали е предоставяна.
88) Не ме е интересувал този въпрос.
99) Не мога да преценя.
Q12. Ако Ваш близък се разболее от същото
заболяване и Ви попита за съвет, Вие бихте му
препоръчали да се обърне към:
1) Същото лечебно заведение.
2) Друго лечебно заведение.
99) Не мога да преценя.
В. Блок с демографски въпроси
(задава се на всички)
D1. Вашата възраст в навършени години: ……
D2. Пол:
1) Мъж.
2) Жена.
D3. Вашето завършено образование:
1) Висше или полувисше.
2) Средно.
3) Основно или по-ниско.
4) Без образование.
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D4. Вие живеете в:
1) София.
2) Областен град.
3) Малък град.
4) Село.
D5. Вашата етническа принадлежност:
1) Българска.
2) Турска.
3) Ромска.
4) Друга.
Q13. След като сте бил(а) на лечение в тази
болница, какви препоръки бихте отправили
към нея? (отворен въпрос, запишете дословно
отговора)
……………………….
D6. А бихте ли се съгласили да се откажете
от анонимността си, за да споделите Ваши забе
лежки или наблюдения за некоректни практики,
с които сте се сблъскал(а) по време на лечението
в това лечебно заведение?
1) Да, съгласен/съгласна съм да се откажа
от анонимността си.
2) Не съм съгласен/съгласна да се откажа от
анонимността си.
7918

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имо
ти от жилищния фонд на МО и за изплащане
на компенсационни суми на военнослужещите
и цивилните служители, които живеят при
условията на свободно договаряне (обн., ДВ,
бр. 62 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3, 20 и 76 от
2011 г.; попр., бр. 80 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 97 от 2012 г. и бр. 80 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 3:
„3. настаняване на военнослужещи, които
заемат длъжности, и цивилни служители,
командировани да изпълняват длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната, по реда на глава втора, раздел VIа.“
§ 2. В глава втора се създава раздел VІа:
„Раздел VIа
Условия и ред за настаняване на военнослу
жещи, които заемат длъжности, и цивилни
служители, командировани да изпълняват
длъж ности в меж д у народни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната
Чл. 29а. (1) Право на настаняване в имотите
по този раздел имат следните категории лица:
1. военнослужещи, които заемат длъжности
в състава на многонационални формирования
или на длъжности в международни организа
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ции или в други международни инициативи
на територията на страната – за срока на за
еманата длъжност;
2. цивилни служители, командировани да
изпълняват длъжности в международни орга
низации или в други международни инициа
тиви на територията на страната – за срока
на командироване по реда на чл. 71ш от Пра
вилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Лицата по ал. 1 се настаняват в имо
тите по реда на този раздел при наличие на
жилищна нужда в населеното място, където
изпълняват военната служба/длъжност за
цивилен служител, което се удостоверява със
заявление-декларация по образец съгласно
приложение № 1, ведно с необходимите доку
менти. Документите се подават до жилищната
комисия на структурата, осигуряваща дейност
та на съответната организация/инициатива.
(3) Жилищната комисия по ал. 2 предлага
на Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“ списък на правоимащите
лица по ал. 1 за настаняване по този раздел.
(4) При настаняване в жилища по този
раздел се прилагат нормативите по чл. 13.
(5) При настаняване в жилищни помеще
ния в общежития се прилага разпоредбата на
чл. 31, ал. 8.
Чл. 29б. (1) Фактическото настаняване в
имотите по този раздел се извършва от Из
пълнителна агенция „Военни клубове и во
енно-почивно дело“ въз основа на заповедта
на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 2,
заповед за настаняване по чл. 18 и сключен
договор по чл. 20.
(2) За настанените лица в имотите по този
раздел се прилага чл. 17.
Чл. 29в. (1) Имотите, в които са настанени
лица по реда на този раздел, се освобождават
в едномесечен срок:
1. за лицата по чл. 29а, ал. 1, т. 1 – от ос
вобождаването от заеманата длъжност;
2. за лицата по чл. 29а, ал. 1, т. 2 – от из
тичане на срока на командироване по реда
на чл. 71ш от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
3. при наличие на основанията за прекра
тяване на договора по чл. 23, ал. 1.
(2) Когато имотът не бъде освободен добро
волно в определения срок, се пристъпва към
изземването му по реда на чл. 80а от Закона
за държавната собственост.
Чл. 29г. (1) До обособяване на жилищния
фонд по този раздел лицата по чл. 29а, ал. 1
имат право да бъдат картотекирани по реда
на чл. 9 и да получават компенсационни суми,
ако ползват жилища при условията на свободно
договаряне.
(2) Степента на жилищната нужда се уста
новява в сроковете по чл. 5, ал. 1, т. 2 или 4:
1. за лицата по чл. 29а, ал. 1, т. 1 – от жи
лищната комисия по чл. 29а, ал. 2;
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2. за лицата по чл. 29а, ал. 1, т. 2 – от
жилищната комисия при структурата или во
енното формирование, в което е възникнало
служебното или трудовото правоотношение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
7863

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 2010 г. за критериите, условията
и реда за атестиране на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбрана
та и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от
2013 г., бр. 14 от 2014 г.; доп., бр. 77 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За длъжностите, за които командва
щият на Съвместното командване на силите,
командирите на видовете въоръжени сили,
ръководителите/началниците на структурите
на пряко подчинение на министъра на отбра
ната са атестиращи, те изпълняват функциите
и на старши атестиращи.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Командващият на Съвместното ко
мандване на силите, командирите на видовете
въоръжени сили могат да оправомощят длъж
ностни лица, които да изпълняват функциите
им на старши атестиращ на военнослужещите
от пряко подчинените им формирования.“
§ 2. В чл. 5 т. 9 се изменя така:
„9. военнослужещи, които са дългосрочно
командировани извън територията на страната
в задгранично представителство на Република
България;“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещи, назначени на длъж
ности извън и на територията на страната в
международни организации или в други меж
дународни инициативи, както и в състава на
многонационални формирования на територи
ята на страната, се атестират по методиката
на съответната международна организация,
международна инициатива или приемаща орга
низация. След атестирането същите изпращат
оценъчния формуляр до дирекция „Управление
на човешките ресурси“.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“:
1. изготвя удостоверение за приравняване
на оценките (приложение № 10);
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2. регистрира удостоверението за прирав
няване на оценките;
3. въвежда данните (информацията) от
удостоверението в Автоматизираната система
за управление на човешките ресурси;
4. изпраща оценъчния формуляр и екзем
пляр от удостоверението до структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав), в която военнослужещият се води на
отчет, за прилагането им в служебното дело
на военнослужещия.“
§ 4. В чл. 7 се създават ал. 3 – 6:
„(3) При вакантна длъжност или отсъствие
на военнослужещ, изпълняващ функциите на
атестиращ и/или старши атестиращ (поради
отпуск по болест, дългосрочен курс и др.),
в атестационния формуляр на атестирания
съгласно ал. 1, т. 3, буква „б“ се отразява
основанието и имената на военнослужещия,
назначен да изпълнява съответната длъжност на
основание чл. 215 и 216 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(4) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на съот
ветни структури оправомощават длъжностни
лица да изпълняват функциите на атестиращ
и/или старши атестиращ на военнослужещите,
назначени да заместват друг военнослужещ
на основание чл. 215 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
за основната им длъжност.
(5) При атестирането на военнослужещите,
назначени временно да изпълняват длъжност
на основание чл. 216 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
функциите на атестиращ и/или старши атес
тиращ се изпълняват съгласно чл. 3.
(6) При вакантни длъжности извън случаите
на ал. 3 командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите/начални
ците на съответни структури оправомощават
длъжностни лица, които да изпълняват функ
циите на атестиращ и/или старши атестиращ
както на атестирания военнослужещ, така и
на оправомощените военнослужещи за атес
тационния период.“
§ 5. В чл. 8а ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Военнослужещите се атестират във
военното формирование или съответната
структура, в която са прослужили не по-мал
ко от 6 месеца през атестационния период по
чл. 8, при:
а) извършване на организационно-щатни
промени;
б) преназначаване на друга длъжност или
при вземане на атестирания в специален щат
или във временен задграничен щат на ми
нистъра на отбраната по време на срока за
сдаване на длъжността.
(2) В случаите по ал. 1 командирите (начал
ниците) на военни формирования или ръково
дителите на съответните структури организират
процеса по атестирането извън сроковете по
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чл. 8 и предоставянето на данните от атести
рането за въвеждане от дирекция „Управление
на човешките ресурси“ в Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси до
един месец след завършване на атестирането.“
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Командирите (началниците) на
военни формирования или ръководителите
на съответните структури организират оком
плектуването на атестационните формуляри и
предоставянето на обобщените данни от атести
рането за въвеждане от дирекция „Управление
на човешките ресурси“ в „Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси“
с изключение на служба „Военна информация“
и служба „Военна полиция“.“
§ 7. В чл. 16 след думите „чл. 8, т. 8“ се
добавя „и чл. 8а, ал. 2“.
§ 8. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Допуснати грешки от атестиран,
атестиращ или старши атестиращ по време на
атестирането се коригират само от старшия
атестиращ въз основа на официални документи,
удостоверяващи съответните факти, до един
месец след изтичане на сроковете по чл. 8,
т. 8 и чл. 8а, ал. 2.“
§ 9. Създава се приложение № 10 (удос
товерение за приравняване) към чл. 6, ал. 3:
„Приложение № 10
към чл. 6, ал. 3
Рег. № ………………/…………….20..…г.
Екз. № …
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за приравняване на констатациите и оценките
от атестационния формуляр
на ………………………………………………………………………………,
(звание, име, презиме, фамилия)
ЕГН ……….............................................………………………..,
на длъжност ………………………………………………………………
..........................................................................................
(пълно наименование на длъжността и структурата,
за която е атестиран военнослужещият)
Период за атестиране: …………………………..........……….
В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 3
на Наредба № Н-28 от 2010 г. и на основание
формуляр от дата …………………... дирекция „Упра
вление на човешките ресурси“ издава настоящото
удостоверение за приравняване на оценките,
както следва:
Констатации и оценка
от формуляра на съот
ветната международна
организация, междуна
родна инициатива или
приемаща организация

Приравнителна
оценка към Наред-
ба № Н-28 от 2010 г.
съгласно
приложение № 9

Директор на дирекция „Управление
на човешките ресурси“:
……......................…………………………………
(подпис, име, фамилия, печат)“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Наредба № Н-3 от 2013 г. за условията
и реда за оценяване на изпълнението на функ
ционалните задължения от военнослужещите
от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбра
ната и от Българската армия при изпълнение
на военната служба в състава на български
или многонационални формирования извън
територията на Република България (ДВ, бр. 22
от 2013 г.) ал. 2 на чл. 6 се отменя.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
7862

Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова или материална
помощ и за предоставяне на помещения във
военните клубове или в сгради в управление
на Министерството на отбраната или струк
турите на пряко подчинение на министъра
на отбраната (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; доп.,
бр. 9 и 40 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 8 думите „31 август“ се заменят
с „30 ноември“.
§ 2. В чл. 13, ал. 3 думите „31 октомври“
се заменят с „15 декември“.
§ 3. В чл. 14 думите „15 ноември“ се за
менят с „20 декември“.
§ 4. В преходните и заключителните раз
поредби се създава § 3в:
„§ 3в. (1) За 2016 г. лицата по чл. 2 могат да
кандидатстват за предоставяне на финансова
помощ до 30 ноември 2015 г., като подадат
в деловодството на Министерството на от
браната мотивирано искане на хартиен или
на електронен носител ведно с документите
по чл. 10.
(2) При наличие на финансови средства
по бюджета на Министерството на отбраната
в срок до 15 декември 2015 г. комисията по
чл. 11, ал. 1 изготвя проект на допълнение
към годишния план на Министерството на
отбраната за 2016 г. при условията и по реда
на чл. 12 и 13.
(3) Проектът на допълнение към годишния
план на Министерството на отбраната за
2016 г. се представя от директора на дирек
ция „Социална политика“ на министъра на
отбраната за утвърждаване не по-късно от
20 декември 2015 г.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
7861
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение на
Условия и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарствени про
дукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за ле
карствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ,
бр. 30 от 2014 г.; изм., бр. 52 и 85 от 2014 г. и
бр. 2 от 2015 г.)
§ 1. Члeн 36 се изменя, както следва:
„Чл. 36. (1) Настоящите условия и ред за
изменение и допълнение на Условия и ред
за сключване на договори за отпускане и за
плащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продук
ти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК влизат в сила от датата
на обнародването им.
(2) Действието на договорите за отпускане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели, сключени по настоящите условия и ред,
се удължава чрез подписване на допълнителни
споразумения до сключване на нов договор,
но не по-късно от 31.03.2016 г.
(3) Допълнителните споразумения към
сключените договори с търговците на дребно
на лекарствени продукти влизат в сила от
1 януари 2016 г.
(4) За търговците на дребно, които до
31.12.2015 г. не са работили по договор с НЗОК,
новите договори влизат в сила от датата на
подписването им.
(5) Търговците на дребно на лекарствени
продукти, които към датата на влизане в сила
на настоящите условия и ред имат сключе
ни договори за отпускане на напълно или
частично заплащани от бюджета на НЗОК
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични хра
ни за специални медицински цели, сключват
допълнителни споразумения към договорите
в срок до 30.12.2015 г.
(6) Договорите на търговци на дребно на
лекарствени продукти, които не са сключили
допълнителни споразумения в срока по ал. 5,
се прекратяват поради изтичане на срока им
на 1.01.2016 г.“
§ 2. Към настоящите Условия и ред за
изменение и допълнение на Условия и ред за
сключване на договори за отпускане и запла
щане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
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хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК се създава приложение № 1 „Образец
на типово допълнително споразумение към
договор за отпускане на лекарствени продук
ти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели за домашно
лечение, заплащани напълно или частично
от НЗОК/РЗОК“ със следното съдържание:
„Приложение № 1
Образец на типово допълнително
споразумение
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/…………2014 Г.
ЗА ОТПУСК АНЕ НА
ЛЕК А РС Т ВЕНИ ПРОД У К Т И, МЕДИЦ ИН
С К И И З Д Е Л И Я И Д И Е Т И Ч Н И Х РА Н И
ЗА С П ЕЦ И А Л Н И М Е Д И Ц И НС К И Ц Е Л И
ЗА ДОМ А ШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗА П Л А Щ А НИ
НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, ………....... 2015 г., в гр. ………............, между
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА
К АСА, гр. София 1407, ул. Кричим 1, БУЛСТАТ:
121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1
ЗЗО от ……………………………………………….........………… –
д и рек т ор на Ра йон на зд ра внооси г у ри т ел на
каса – гр. ……………………...............................……………..,
седалище и адрес на РЗОК: гр. ….....................,
ул. № ............................................................................,
тел. ................, факс: ..............., e-mail ......................,
наричана за к раткост по-дол у „ВЪЗЛОЖ И
ТЕЛ“ – от една страна,
и ....................................................................................
.......................................................................................,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния
търговец/европейското дружество, вид на търговеца,
седалище и адрес на управление на лицето, получило
разрешение за търговия на дребно с лек. продукти)
представляван от …...................................................
.......................................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на ………………………………………………..,
ЕИК ………………................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/
европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка: ……………….… Адрес на банката: …………………….,
BIC ……………………………, IBAN ……………………………………….,
открита на името на: …………………............................
Тел./факс № ……………........, e-mail ………………………….,
притежаващ разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптека
№/дата ........................, издадено от ………………………..
Адрес на аптеката:
област .............................., община ..............................,
населено място: гр./с. ..........................., ул. № ......,
тел. ............................., факс: ......................................,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. ...................................................................,
(имена по документ за самоличност)
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УИН на магистър-фармацевта – ръководител
на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ………………
........................................................................................
Телефон ………….......………, факс: ……………………………..,
E-mail ……………………… моб. телефон ..…………………………
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ………………,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ –
от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от
Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие
със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения
в образец на типов договор – приложение № 3
от Условия и ред за сключване на индивидуални
договори за отпускане и заплащане на лекарстве
ни продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, заплащани напълно
или частично от НЗОК, както и на основание
чл. 39, ал. 1 от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛ
НО СПОРАЗУ МЕНИЕ К ЪМ ПОСОЧЕНИ Я
ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при
емат следни те изменени я и допълнени я на
описаните по-долу клаузи от договора:

§ 1. Член 38 от договора придобива след
ната редакция:
„Чл. 38. Договорът е в сила от датата на
подписването му и е със срок на действие до
сключване на нов договор, но не по-късно
от 31.03.2016 г.“
§ 2. Настоящото допълнително споразу
мение влиза в сила, считано от 1.01.2016 г., и
е със срок на действие до сключване на нов
договор, но не по-късно от 31.03.2016 г.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
....................................
ДИРЕКТОР на РЗОК –
....................................
....................................
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЮРИСКОНСУЛТ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
....................................
(подпис на
представителя
и печат на фирмата)

РЪКОВОДИТЕЛ НА АПТЕК АТА:
.................................................................
(подпис на ръководителя на аптеката
и печат на аптеката)“

Настоящото изменение на индивидуал
ния договор за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, на медицински изделия и на дие
тични храни за специални медицински цели е
съгласувано от 9 представители на НЗОК и 9
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представители на Българския фармацевтичен
съюз на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, опре
делени съответно с Решение № РД-НС-04-85
от 12.10.2015 г. на Надзорния съвет на НЗОК
и Решение на Управителния съвет на БФС
по Протокол от заседание на УС на БФС №
78 от 15.07.2015 г.
За НЗОК:
1. Д-р Николай Ингилизов – директор дирек
ция ЛПМИКПО
2. Павлина Василева Иванова – началникотдел в дирекция ЛПМИКПО
3. Юлиан Живков Якимов – главен юрис
консулт, дирекция ЛПМИКПО
4. София Герасимова Георгиева – главен екс
перт в дирекция ЛПМИКПО
5. Ирена Дилянова Бенева – началник на
отдел ПОСА
6. Сабина Вълчинова Вълчинова-Карапет
рова – главен юрисконсулт в отдел ПОСА
7. Зоя Крачунова Вълева – директор дирекция –
главен счетоводител, дирекция СЧР
8. Лъчезара Божидарова Манева-Петкова –
началник-отдел в дирекция ИПСИ
9. Иванка Кирилова Тодорова – главен екс
перт в отдел УЗОП, дирекция БФП
Резервни представители:
Зорница Йорданова Чочова – директор на
дирекция ПД
Антон Благоев Величков – главен експерт в
дирекция ИПСИ
Васко Тодоров Петков – главен експерт в
дирекция ЛПМИКПО
Светослав Красимиров Вътов – главен експерт
в дирекция ЛПМИКПО
Ваня Стефанова Гойчева – главен експерт в
отдел УЗОП, дирекция БФП
За БФС:
1. Аделина Генчова Любенова – магистърфармацевт
2. Анжела Костадинова Мизова – магистърфармацевт
3. Димитрия Петрова Стайкова – магистърфармацевт
4. Йордан Любенов Славчев – магист ър фармацевт
5. Любима Тодорова Бургазлиева – магистърфармацевт
6. Маргарита Ангелова Грозданова – магистърфармацевт
7. Мирослав Йорданов Ненчев – магистърфармацевт
8. Пенка Атанасова Минева – маг ист ър фармацевт
9. Саад Таммам Алуани – магистър-фармацевт
7919
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-915
от 1 декември 2015 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката:
1. Утвърждавам Номенклатурата на енергийните продукти, за краткост наричана „ПРОДЕНЕРДЖИ – 2015“,
а за международно използване „PRODENERGY – 2015“.
Номенклатура на енергийните продукти – ПРОДЕНЕРДЖИ – 2015
ПРОДЕНЕРДЖИ –
2015

Наименование на позицията

Измерителна единица

Допълнителна
измерителна
единица

02.20

Дърводобив

02.20.14

Дърва за горене от иглолистни дървесни видове

02.20.14.00

Дърва за горене от иглолистни дървесни видове

02.20.15

Дърва за горене от широколистни дървесни видове

02.20.15.00

Дърва за горене от широколистни дървесни видове

05.10

Добив на антрацитни и черни въглища

05.10.10

Антрацитни и черни въглища

05.10.10.10

Коксуващи се въглища

т

05.10.10.20

Антрацитни въглища, пречистени

т

05.10.10.30

Черни въглища, пречистени

т

05.20

Добив на кафяви и лигнитни въглища

05.20.10

Кафяви и лигнитни въглища

05.20.10.10

Кафяви въглища, пречистени

т

05.20.10.20

Лигнитни въглища, пречистени

т

06.10

Добив на нефт

06.10.10

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

06.10.10.10

Суров нефт

т

06.10.10.20

Попътен газ

м3

06.10.10.30

Кондензати от природен газ

т

06.10.20

Битуминозни шисти и битуминозен пясък

06.10.20.00

Битуминозни шисти и битуминозен пясък

06.20

Добив на природен газ

06.20.10

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

06.20.10.00

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

м3

ТДж

06.20.10.10

Природен газ във втечнено състояние

м3

ТДж

06.20.10.20

Природен газ в газообразно състояние

м3

ТДж

08.92

Добив на торф

08.92.10

Торф

08.92.10.10

Торф за енергийни цели

м3(1)
м3(1)

т

т

т

БРОЙ 97
ПРОДЕНЕРДЖИ –
2015

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на позицията
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Измерителна единица

16.29

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

16.29.15

Пелети и брикети, от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци

16.29.15.10

Екобрикети или пелети от дървесина

т

16.29.15.20

Екобрикети или пелети, от пресовани и агломерирани растителни отпадъци и остатъци

т

19.10

Производство на кокс и продукти на коксуването

19.10.10

Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен
въглен

19.10.10.10

Кокс от коксови пещи (получен при коксуване на
битуминозни въглища при висока температура)

т

19.10.10.20

Газов кокс (вторичен продукт от газови инсталации
при получаване на газ)

т

19.10.10.30

Кокс и полукокс от кафяви/лигнитни въглища (получен чрез дестилация при ниска температура)

т

19.10.20

Катран от въглища или от торф; други минерални
катрани

19.10.20.00

Катран от въглища или от торф (смес от ароматни и
мастни съставки, получени от дестилацията на въглища или торф)

19.20

Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

19.20.11

Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива
от антрацитни и черни въглища

19.20.11.00

Брикети от антрацитни и черни въглища

19.20.12

Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива
от кафяви и лигнитни въглища

19.20.12.00

Брикети от лигнитни въглища, вкл. изсушени лигнитни въглища

т

19.20.12.10

Брикети от лигнитни въглища

т

19.20.12.20

Лигнитни въглища, изсушени

т

19.20.13

Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива
от торф

19.20.13.00

Брикети или пелети от торф

19.20.21

Бензин за двигатели

19.20.21.20

Автомобилен бензин, безоловен (нефтен дестилат, от
30° до 220° С, за двигатели с искрово запалване, без
прибавка на тетраетилолово и тетраметилолово)

т

19.20.21.30

Автомобилен бензин, оловен (нефтен дестилат, от 30°
до 220° С, за двигатели с искрово запалване с прибавка на тетраетилолово и тетраметилолово за повишаване на октановото число)

т

19.20.22

Авиационен бензин

19.20.22.00

Авиационен бензин (специален нефтен дестилат, от
30° до 220° С, за авиационни бутални двигатели)

19.20.23

Минерален терпентин

т

т

т

т

Допълнителна
измерителна
единица
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Измерителна единица

19.20.23.00

Минерален терпентин

19.20.24

Гориво за реактивни двигатели от бензинов и керосинов тип

т

19.20.24.10

Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (нефтен дестилат, от 100° до 250° С, смес от бензин и керосин за турбореактивни двигатели)

т

19.20.24.20

Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип
(авиационен керосин)

т

19.20.25

Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат)

19.20.25.10

Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат – нафта),
суровина за преработка в нефтените рафинерии

т

19.20.25.20

Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат – нафта)
за химическа преработка

т

19.20.25.30

Промишлен алкохол (SBP) и други специални бензини (чийто интервал на дестилация се намира между
бензиновата и керосиновата фракция)

т

19.20.26

Газьол

19.20.26.10

Газьол/дизелово гориво (тежки полуобработени дестилати, суровина за преработка в нефтените рафинерии)

т

19.20.26.21

Транспортно дизелово гориво за пътни превозни средства (леки коли, камиони, селскостопански машини,
строителни машини и други)

т

19.20.26.22

Друго транспортно дизелово гориво за корабни двигатели и двигатели, използвани в железопътния транспорт

т

19.20.26.35

Газьол за отопление и други газьоли (вкл. и за химическа преработка)

т

19.20.27

Средни нефтени масла; средни нефтени дестилати,
н.д.

19.20.27.10

Средни нефтени дестилати, междинни продукти на
нефтените рафинерии (средни полуобработени дестилати, суровина за преработка в нефтените рафинерии)

т

19.20.27.20

Средни нефтени дестилати за химическа преработка

т

19.20.27.30

Друг керосин

т

19.20.28

Мазути (котелни горива), н.д.

19.20.28.10

Мазут (котелно гориво), междинни продукти на нефтените рафинерии (мазут/котелно гориво, суровина за
преработка в нефтените рафинерии)

т

19.20.28.20

Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на
сяра, непревишаващо 1 %

т

19.20.28.30

Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на
сяра, превишаващо 1 %

т

19.20.28.40

Мазут (котелно гориво) за неенергийна употреба (мазут за химическа преработка)

т

19.20.28.90

Други масла (съдържащи биодизел), различни от газьол и от тежки горива (fuel oils)

т

19.20.29

Смазочни масла и други масла

Допълнителна
измерителна
единица
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С Т Р. 7 9

Наименование на позицията

Измерителна единица

19.20.29.10

Масла, междинни продукти на нефтените рафинерии
(масла, суровина за преработка в нефтените рафинерии)

т

19.20.29.20

Смазочни масла за химична преработка

т

19.20.29.30

Моторни, компресорни и турбинни масла

т

19.20.29.40

Хидравлични масла

т

19.20.29.50

Бели масла, течен парафин

т

19.20.29.60

Масла за зъбни предавки

т

19.20.29.70

Масла за обработка на метали, формовъчни масла и
антикорозионни масла

т

19.20.29.80

Електроизолационни масла

т

19.20.29.90

Други смазочни и други масла (вкл. за смесване)

т

19.20.29.91

Масла за смесване

т

19.20.29.99

Други смазочни и други масла

т

19.20.31

Пропан и бутан, втечнени

19.20.31.10

Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси
за производство на енергия или за отопление)

т

19.20.31.20

Втечнен нефтен газ, междинен продукт на нефтените
рафинерии (втечнен пропан/бутан, суровина за преработка в нефтените рафинерии)

т

19.20.31.30

Втечнен нефтен газ за неенергийна употреба (втечнен
пропан/бутан за химическа преработка)

т

19.20.32

Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен

19.20.32.00

Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен, втечнени

19.20.39

Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ

19.20.39.10

Допълнителна
измерителна
единица

ТДж

т

Други втечнени нефтени газове и други газообразни
въглеводороди, получени от нефтопреработвателните
заводи (нефтени рафинерии)

ТДж

т

19.20.39.20

Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, получени от нефтопреработвателните заводи
(нефтени рафинерии)

ТДж

т

19.20.41

Вазелин; парафин; нефтен восък и други минерални
восъци

19.20.41.10

Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 %
масло

19.20.42

Нефтен кокс; нефтен битум и други остатъци от нефтени продукти

19.20.42.10

Нефтен кокс (черен твърд продукт, съдържащ от 90
до 95 % въглерод, получен главно при крекиране и
карбонизиране на суровини с нефтен произход – остатъци и други)

т

19.20.42.20

Нефтен битум (черен или тъмнокафяв високовискозен или почти твърд термопластичен материал с водонепропускливи и адхезивни свойства)

т

19.20.42.30

Гудрон

т

19.20.42.90

Други остатъци от нефтени продукти

т

20.14

Производство на други основни органични химични
вещества

т
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БРОЙ 97
Измерителна единица

20.14.11

Ациклени въглеводороди

20.14.11.70

Етан, с минимална степен на чистота 95 обемни процента

20.14.22

Моноалкохоли

20.14.22.80

Биометанол

20.14.63

Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни

20.14.63.00

Биобензин и биокеросин за реактивни двигатели

20.14.72

Дървени въглища

20.14.72.30

Дървени въглища (вкл. въглищата от черупки или
костилки), дори агломерирани

т

20.14.72.31

Дървени въглища, добити в гората по традиционни
методи

т

20.14.72.32

Дървени въглища, получени чрез суха дестилация на
дърва

т

20.14.75

Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво
алкохолно съдържание

20.14.75.10

Биоетанол

20.59

Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

20.59.58

Биодизел

20.59.58.00

Биодизел

20.59.59

Други разнообразни химични продукти, н.д.

20.59.59.99

Други течни биогорива, различни от биобензина или
биодизеловите горива

35.11

Производство на електрическа енергия

35.11.10

Електрическа енергия

35.11.10.10

Електрическа енергия от термични централи (използващи изкопаеми горива, биомаса или отпадъци), произвеждащи и топлинна енергия

хил. кВтч

35.11.10.20

Електрическа енергия от термични централи (използващи изкопаеми горива, биомаса или отпадъци),
непроизвеждащи топлинна енергия

хил. кВтч

35.11.10.30

Електрическа енергия от ядрени централи

хил. кВтч

35.11.10.40

Електрическа енергия от водни централи

хил. кВтч

35.11.10.50

Електрическа енергия от централи, използващи енергията на вятъра

хил. кВтч

35.11.10.60

Електрическа енергия от централи, използващи слънчевата енергия

хил. кВтч

35.11.10.70

Електрическа енергия от централи, използващи гео
термална енергия

хил. кВтч

35.11.10.90

Електрическа енергия от централи, използващи други източници

хил. кВтч

35.21

Производство на газообразни горива

35.21.10

Газ от въглища, воден газ, генераторен газ и подобни
газове, различни от нефтения газ и другите газообразни въглеводороди

т

т

т

т

т
т

Допълнителна
измерителна
единица

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ПРОДЕНЕРДЖИ –
2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 8 1
Измерителна единица

Допълнителна
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35.21.10.10

Коксов газ

м3

ТДж

35.21.10.20

Доменен газ

м3

ТДж

35.21.10.30

Заводски газ, получен при карбонизиране, крекинг и
реформинг (на нефт), газифициране или просто смесване на газ и/или въздух в газови заводи

3

м

ТДж

35.21.10.40

Други горими газове, обхванати от преработващата
и химическата промишленост, неупоменати самостоятелно

м3

ТДж

35.21.10.50

Каменовъглен газ, получен чрез дестилация на въглища

т

35.21.10.60

Биогаз

ТДж

35.21.10.61

Сметищен биогаз (образуван при разлагане на сметищни отпадъци)

ТДж

35.21.10.62

Биогаз от канализационни утайки (образуван при анаеробна ферментация на канализационни утайки)

ТДж

35.21.10.63

Други видове биогаз (образуван при анаеробна ферментация на животински торове и на отпадъци от
кланици, пивоварни фабрики и други селскостопански и хранителни промишлености)

ТДж

35.30

Производство и разпределение на топлинна енергия

35.30.11

Пара и топла вода

35.30.11.10

Топлинна енергия от топлоцентрали, непроизвеждащи електрическа енергия (използващи изкопаеми горива, биомаса или отпадъци)

хил. кВтч

ТДж

35.30.11.20

Топлинна енергия от централи (използващи геотермална енергия)

хил. кВтч

ТДж

35.30.11.30

Топлинна енергия от топлоцентрали (произвеждащи и
електрическа енергия)

хил. кВтч

ТДж

35.30.11.40

Топлинна енергия от атомни централи

хил. кВтч

ТДж

35.30.11.90

Топлинна енергия, получена при химични процеси, от
термопомпи или от слънчеви колектори

хил. кВтч

ТДж

38.11

Събиране на неопасни отпадъци

38.11.31

Неопасни нерециклируеми битови отпадъци

38.11.31.00

Сметищни отпадъци

т

ТДж

38.11.31.10

Сметищни отпадъци – биологични

т

ТДж

38.11.31.20

Сметищни отпадъци – небиологични

т

ТДж

38.11.39

Други неопасни нерециклируеми отпадъци

38.11.39.10

Промишлени отпадъци (невъзобновяеми)

т

ТДж

38.11.59

Други неопасни рециклируеми отпадъци, н.д.

38.11.59.20

Дървени отпадъци

т

ТДж

38.11.59.30

Други растителни отпадъци

т

ТДж

2. Утвърдената номенклатура по т. 1 влиза в сила от 1 януари 2015 г.
3. Тази заповед отменя Заповед № РД-07-23 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 14
от 2008 г.; изм., бр. 11 от 2012 г. и бр. 106 от 2013 г.).

7894

Председател:
С. Цветарски
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БРОЙ 97

ЗАПОВЕД № РД-05-916
от 1 декември 2015 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката:
1. Утвърждавам Номенклатурата на страните и териториите за статистически цели, версия 2015,
за краткост наричана „НСТ – 2015“, а за международно използване – „COUNTRY, Version 2015.BG“.
Номенклатура на страните и териториите за статистически цели – 2015
Циф
ров
код

3-бук 2-бук
вен
вен
код
код

Кратко
наименование

Пълно
наименование

036

AUS

AU

Австралия

Австралия

040

AUT

AT

Австрия

Република Австрия

#

031

AZE

AZ

Азербайджан

Република Азербайджан

#

008

ALB

AL

Албания

Република Албания

#

012

DZA

DZ

Алжир

Демократична народна република Алжир

#

016

ASM

AS

Американска Самоа

Американска Самоа

Основен остров: Тутуила;
включва остров Суейнс

024

AGO

AO

Ангола

Република Ангола

Включва анклав Кабинда

660

AIA

AI

Ангуила

Ангуила

020

AND

AD

Андора

Княжество Андора

010

ATA

AQ

Антарктика

Антарктика

Териториите на юг от 60 °
южна ширина

028

ATG

AG

Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда

Включва остров Редонда

032

ARG

AR

Аржентина

Аржентинска република

#

051

ARM

AM

Армения

Република Армения

#

533

ABW

AW

Аруба

Аруба

004

AFG

AF

Афганистан

Ислямска република
Афганистан

#

050

BGD

BD

Бангладеш

Народна република
Бангладеш

#

052

BRB

BB

Барбадос

Барбадос

#

044

BHS

BS

Бахамски острови

Бахамска общност

#

048

BHR

BH

Бахрейн

Кралство Бахрейн

#

112

BLR

BY

Беларус

Република Беларус

#

056

BEL

BE

Белгия

Кралство Белгия

#

084

BLZ

BZ

Белиз

Белиз

#

204

BEN

BJ

Бенин

Република Бенин

#

060

BMU

BM

Бермуда

Бермуда

068

BOL

BO

Боливия, многонаци- Многонационална
онална държава
държава Боливия

535

BES

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

070

BIH

BA

Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина

#

072

BWA

BW

Ботсуана

#

Бонер, Синт Еуста
циус и Саба
Република Ботсуана

Забележка

Независима

Често наричана Австралий- #
ски съюз. Включва остров
Лорд Хау, остров Макуори,
а също и острови Ашмор и
Картие и Коралови острови, които са австралийски
външни територии

#
#

#

#
Често наричана Нидерландски Кариби

БРОЙ 97
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С Т Р. 8 3

Циф
ров
код

3-бук 2-бук
вен
вен
код
код

Забележка

Независима

076

BRA

BR

Бразилия

086

IOT

IO

Британски територии Британски територии
в Индийския океан
в Индийския океан

Състои се от архипелаг Чагос (основен остров Диего
Гарсия)

096

BRN

BN

Бруней Даруссалам

Бруней Даруссалам

Вариант: Негара
Даруссалам

074

BVT

BV

Буве, остров

Буве, остров

854

BFA

BF

Буркина Фасо

Буркина Фасо

#

108

BDI

BI

Бурунди

Република Бурунди

#

064

BTN

BT

Бутан

Кралство Бутан

#

100

BGR

BG

България

Република България

548

VUT

VU

Вануату

Република Вануату

862

VEN

VE

Венесуела, боливарска република

Боливарска република Включва остров Бърд
Венесуела

#

704

VNM

VN

Виетнам

Социалистическа република Виетнам

#

850

VIR

VI

Вирджински острови
(американски)

Американски Вирджински острови

Основни острови: Сейнт
Кроа, Сейнт Джон, Сейнт
Томас

092

VGB

VG

Вирджински острови
(британски)

Британски Вирджински острови

Основни острови: Анегада,
Джост ван Дике, Тортола,
Вирджин Горда

266

GAB

GA

Габон

Габонска република

#

270

GMB

GM

Гамбия

Република Гамбия

#

288

GHA

GH

Гана

Република Гана

#

328

GUY

GY

Гаяна

Република Гаяна

312

GLP

GP

Гваделупа

Гваделупа

320

GTM

GT

Гватемала

Република Гватемала

#

324

GIN

GN

Гвинея

Република Гвинея

#

624

GNB

GW

Гвинея-Бисау

Република ГвинеяБисау

#

276

DEU

DE

Германия

Федерална република
Германия

#

292

GIB

GI

Гибралтар

Гибралтар

308

GRD

GD

Гренада

Гренада

304

GRL

GL

Гренландия

Гренландия

268

GEO

GE

Грузия

Грузия

316

GUM

GU

Гуам

Гуам

831

GGY

GG

Гърнзи

Гърнзи

Федеративна републи- Включва остров Фернандо #
ка Бразилия
де Нороня, острови Мартим Ваз, остров Триндади

Бруней #

#
Основни
Санто

острови:

Ефате, #

#
Включва острови Ла Дезирад, Мари Галант, Ле Сен

Включва острови Южни #
Гренадини (основен остров
Кариаку)
#
Департамент Гърнзи включва и островите Олдърни,
Брекхау, Бурху, Хърм, Джетау, Лихау, Литъл Сарк и
Сарк

С Т Р.
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300

GRC

GR(1)

Гърция

Гръцка република

208

DNK

DK

Дания

Кралство Дания

#

262

DJI

DJ

Джибути

Република Джибути

#

832

JEY

JE

Джърси

Джърси

212

DMA

DM

Доминика

ОбщностДоминика

#

214

DOM

DO

Доминиканска република

Доминиканска република

#

818

EGY

EG

Египет

Арабска република
Египет

#

218

ECU

EC

Еквадор

Република Еквадор

Включва островите Галапа- #
гос

226

GNQ

GQ

Екваториална Гвинея Република Екваториална Гвинея

222

SLV

SV

Ел Салвадор

Република Ел Салвадор

#

232

ERI

ER

Еритрея

Държавата Еритрея

#

233

EST

EE

Естония

Република Естония

#

231

ETH

ET

Етиопия

Федерална демократична република
Етиопия

#

894

ZMB

ZM

Замбия

Република Замбия

#

732

ESH

EH

Западна Сахара

Западна Сахара

716

ZWE

ZW

Зимбабве

Република Зимбабве

376

ISR

IL

Израел

Държавата Израел

626

TLS

TL

Източен Тимор

Демократична република Източен Тимор

Включва анклав Оуесуси

356

IND

IN

Индия

Република Индия

Включва Аминдивски ос- #
трови, Андамански острови,
Лакадивски острови, остров
Миникой, Никобарски острови

360

IDN

ID

Индонезия

Република Индонезия

368

IRQ

IQ

Ирак

Република Ирак

364

IRN

IR

Иран, ислямска репу- Ислямска република
блика
Иран

372

IRL

IE

Ирландия

Ирландия

#

352

ISL

IS

Исландия

Република Исландия

#

724

ESP

ES

Испания

Кралство Испания

#

380

ITA

IT

Италия

Република Италия

#

887

YEM

YE

Йемен

Република Йемен

400

JOR

JO

Йордания

Хашемитско кралство
Йордания

132

CPV

CV

Кабо Верде

Република Кабо Верде Основни острови: Сао Тиа- #
го, Сао Висенте

398

KAZ

KZ

Казахстан

Република Казахстан

136

CYM

KY

Кайманови острови

Кайманови острови

Включва автономна област #
Атон

Включва остров Анобон, #
остров Биоко, Континентална част (Рио Муни)

Временно наименование
#
#
#

#
#
Също наричана Иран

Включва остров Сокотра

#

#
#

#
Основен остров Гранд Кайман
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Забележка

Независима

116

KHM

KH

Камбоджа

Кралство Камбоджа

#

120

CMR

CM

Камерун

Република Камерун

#

124

CAN

CA

Канада

Канада

#

634

QAT

QA

Катар

Държавата Катар

#

404

KEN

KE

Кения

Република Кения

#

196

CYP

CY

Кипър

Република Кипър

#

417

KGZ

KG

Киргизстан

Киргизка република

#

296

KIR

KI

Кирибати

Република Кирибати

Състои се от острови #
Джилбърт (основен остров:
Тарава, включително Банаба), част от остров Лайн
(включително
Киритимати), острови Феникс (включително остров Абариринга
и остров Ендербъри)

156

CHN

CN

Китай

Китайска народна
република

Виж също ТАЙВАН, про- #
винция на Китай

166

CCK

CC

Кокосови острови
(или Острови Килинг)

Кокосови острови
(или Острови Килинг)

170

COL

CO

Колумбия

Република Колумбия

Включва остров Малпело, #
острови Сан Андрес и Провиденсия

174

COM

KM

Коморски острови

Съюз на Коморите

Обхваща Анжуан,
Комор и Мохели

178

COG

CG

Конго

Република Конго

180

COD

CD

Конго, демократична Демократична репурепублика
блика Конго

Предишно
ЗАИР

408

PRK

KP

Корея, народнодемократична република

Корейска народнодемократична република

Често
Корея

410

KOR

KR

Корея, република

Република Корея

Често наричана Южна Ко- #
рея

188

CRI

CR

Коста Рика

Република Коста Рика Включва остров Кокос

#

384

CIV

CI

Кот д’Ивоар

Република Кот
д’Ивоар

#

192

CUB

CU

Куба

Република Куба

#

414

KWT

KW

Кувейт

Държавата Кувейт

184

COK

CK

Кук, острови

Кук, острови

531

CUW

CW

Кюрасао

Кюрасао

418

LAO

LA

Лаоска народнодемо- Лаоска народнодемократична република
кратична република

428

LVA

LV

Латвия

Република Латвия

#

426

LSO

LS

Лесото

Кралство Лесото

#

430

LBR

LR

Либерия

Република Либерия

#

434

LBY

LY

Либия

Либия

#

422

LBN

LB

Ливан

Ливанска република

#

440

LTU

LT

Литва

Република Литва

#

Гранд #
#

наименование #

наричана

Северна #

#
Основен остров: Раротонга
Също наричана Лаос

#

С Т Р.
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438

LIE

LI

Лихтенщайн

Княжество Лихтенщайн

#

442

LUX

LU

Люксембург

Велико Херцогство
Люксембург

#

478

MRT

MR

Мавритания

Ислямска република
Мавритания

#

480

MUS

MU

Мавриций

Република Мавриций

450

MDG

MG

Мадагаскар

Република Мадагаскар

175

MYT

YT

Майот

Майот

446

MAC

MO

Макао

Специален административен район на
Китайската народна
република
Макао

807

MKD

MK

Македония (бивша
югославска република)

бивша югославска
република Македония

#

454

MWI

MW

Малави

Република Малави

#

458

MYS

MY

Малайзия

Малайзия

462

MDV

MV

Малдиви

Република Малдиви

#

466

MLI

ML

Мали

Република Мали

#

581

UMI

UM

Малки отдалечени
острови на Съединените американски
щати

Малки отдалечени ос- В Тихия океан: остров Бейтрови на Съединените кър, остров Хауланд, остров
американски щати
Джарвис, атол Джонстън,
риф Кингман, острови Мидуей, атол Палмира, остров
Уейк, а в Карибско море:
остров Наваса

470

MLT

MT

Малта

Република Малта

833

IMN

IM

Ман, остров

Ман, остров

504

MAR

MA

Мароко

Кралство Мароко

474

MTQ

MQ

Мартиника

Мартиника

584

MHL

MH

Маршалови острови

Република Маршалови острови

Основни коралови острови #
(атоли): Джалуит, Кваджелейн, Маджуро

484

MEX

MX

Мексико

Съединени мексикански щати

#

104

MMR

MM

Мианмар

Съюз Мианмар

583

FSM

FM

Микронезия, федеративни щати

Федеративни щати
Микронезия

508

MOZ

MZ

Мозамбик

Република Мозамбик

498

MDA

MD

Молдова (република) Република Молдова

#

492

MCO

MC

Монако

Княжество Монако

#

496

MNG

MN

Монголия

Монголия

#

Включва острови Агалега, #
Каргадос Карахос Шолс,
остров Родригес
#

Състои се от полуостров #
Малайзия, Сабах, Саравак

#
#

#
Включва: Каролински ос- #
трови (с изключение на
ПАЛАУ, виж самостоятелната единица). Основни острови: Чуюк, Косрае, Понпей, Яп
#
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500

MSR

MS

Монсерат

Монсерат

516

NAM

NA

Намибия

Република Намибия

#

520

NRU

NR

Науру

Република Науру

#

524

NPL

NP

Непал

Федерална демократична република
Непал

#

562

NER

NE

Нигер

Република Нигер

#

566

NGA

NG

Нигерия

Федерална република
Нигерия

#

528

NLD

NL

Нидерландия

Кралство Нидерландия

558

NIC

NI

Никарагуа

Република Никарагуа

570

NIU

NU

Ниуе

Ниуе

554

NZL

NZ

Нова Зеландия

Нова Зеландия

Включва острови Антипо- #
ди, Окланд, Кембъл, Чатъм, Кермадек

540

NCL

NC

Нова Каледония

Нова Каледония

Включва острови Лоялти

578

NOR

NO

Норвегия

Кралство Норвегия

574

NFK

NF

Норфолк, остров

Норфолк, остров

784

ARE

AE

Обединени арабски
емирства

Обединени арабски
емирства

#

826

GBR

GB(2)

Обединено кралство

Обединено кралство
Великобритания и
Северна Ирландия

#

248

ALA

AX

Оланд, острови

Оланд, острови

512

OMN

OM

Оман

Султанат Оман

586

PAK

PK

Пакистан

Ислямска република
Пакистан

585

PLW

PW

Палау

Република Палау

275

PSE

PS

Палестина

Държавата Палестина

591

PAN

PA

Панама

Република Панама

598

PNG

PG

Папуа Нова Гвинея

Независима държава
Папуа Нова Гвинея

Включва Бисмаркския ар- #
хипелаг, Северни Соломонови острови (основен остров: Бугенвил)

600

PRY

PY

Парагвай

Република Парагвай

#

604

PER

PE

Перу

Република Перу

612

PCN

PN

Питкерн

Питкерн

616

POL

PL

Полша

Република Полша

#

620

PRT

PT

Португалия

Португалска република

#

630

PRI

PR

Пуерто Рико

Пуерто Рико

710

ZAF

ZA

Република Южна
Африка

Република Южна
Африка

Включва: острови Бонер, #
Синт Еустациус и Саба
#

#

Включва част от полуос- #
тров Мусандам
#
Обхваща западната част на #
Каролинските острови (основен остров: Бабелтуап)
#
#

#
Включва остров Дюси, остров Хендерсон и остров
Оено

Включва остров Марион, #
остров Принц Едуард

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН
Кратко
наименование

ВЕСТНИК

Пълно
наименование

БРОЙ 97

Циф
ров
код

3-бук 2-бук
вен
вен
код
код

Забележка

Независима

638

REU

RE

Реюнион

Реюнион

162

CXR

CX

Рождество, остров

Рождество, остров

646

RWA

RW

Руанда

Република Руанда

642

ROU

RO

Румъния

Румъния

643

RUS

RU

Руска федерация

Руска федерация

Включва
област

882

WSM

WS

Самоа

Независима държава
Самоа

Основни острови: Саваии и #
Уполу

674

SMR

SM

Сан Марино

Република Сан Марино

#

678

STP

ST

Сао Томе и Принсипи

Демократична република Сао Томе и
Принсипи

#

682

SAU

SA

Саудитска Арабия

Кралство Саудитска
Арабия

#

748

SWZ

SZ

Свазиленд

Кралство Свазиленд

#

744

SJM

SJ

Свалбард и Ян Майен

Свалбард и Ян Майен Включва Бьорньоя (Остров
Айс)

654

SHN

SH

Света Елена, Възнесение и Тристан да
Куня

Света Елена, Възнесение и Тристан да
Куня

336

VAT

VA

Светия престол
(град-държава Ватикан)

Светия престол (град- Предишен запис: Град-дър- #
държава Ватикан)
жава Ватикан (Светия престол)

580

MNP

MP

Северни Мариански
острови

Общност Северни
Мариански острови

Обхваща Мариански острови (с изключение на ГУАМ,
виж отделен запис). (Основен остров Сайпан)

670

VCT

VC

Сейнт Винсънт и
Гренадини

Сейнт Винсънт и
Гренадини

Обхваща северната част на #
острови Гренадини (Основен остров: Бекия), остров
Сейнт Винсент

659

KNA

KN

Сейнт Китс и Невис

Сейнт Китс и Невис

Федерация Сейнт Китс и #
Невис

662

LCA

LC

Сейнт Лусия

Сейнт Лусия

690

SYC

SC

Сейшели

Република Сейшели

652

BLM

BL

Сен Бартелеми

Сен Бартелеми

663

MAF

MF

Сен Мартен (френска Сен Мартен (френска Островът е разделен на сечаст)
част)
верна френска част и южна
нидерландска част

666

SPM

PM

Сен Пиер и Микелон Сен Пиер и Микелон

686

SEN

SN

Сенегал

Република Сенегал

#

694

SLE

SL

Сиера Леоне

Република Сиера
Леоне

#

702

SGP

SG

Сингапур

Република Сингапур

#

#
#
Калининградска #

Включва Света Елена, остров Възнесение, архипелаг
Тристан да Куня (остров
Гоф, Недостъпният остров,
остров Найтингейл и остров Столтенхоф)

#
Основен
остров:
Мае; #
Включва острови Алдабра,
Aмирант, Космоледо, Фаркухар

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН
Кратко
наименование

ВЕСТНИК

Пълно
наименование

С Т Р. 8 9

Циф
ров
код

3-бук 2-бук
вен
вен
код
код

Забележка
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534

SXM

SX

Синт Мартен (нидер- Синт Мартен (нидерландска част)
ландска част)

Островът е разделен на северна френска част и южна
нидерландска част

760

SYR

SY

Сирийска арабска
република

Сирийска арабска
република

Често наричана Сирия

703

SVK

SK

Словакия

Словашка република

#

705

SVN

SI

Словения

Република Словения

#

090

SLB

SB

Соломонови острови

Соломонови острови

Обхваща острови Санта #
Крус, южните Соломонови
острови (основен остров:
Гуадалканал)

706

SOM

SO

Сомалия

Федерална република
Сомалия

729

SDN

SD

Судан

Република Судан

740

SUR

SR

Суринам

Република Суринам

840

USA

US

Съединени американ- Съединени американски щати
ски щати

688

SRB

RS

Сърбия

Република Сърбия

762

TJK

TJ

Таджикистан

Република Таджикистан

158

TWN

TW

Тайван (провинция
на Китай)

Тайван (провинция на Включва Пенху (ПескадорКитай)
ски) острови

764

THA

TH

Тайланд

Кралство Тайланд

834

TZA

TZ

Танзания, обединена
република

Обединена република
Танзания

768

TGO

TG

Того

Тогоанска република

772

TKL

TK

Токелау

Токелау

776

TON

TO

Тонга

Кралство Тонга

780

TTO

TT

Тринидад и Тобаго

Република Тринидад и
Тобаго

798

TUV

TV

Тувалу

Тувалу

788

TUN

TN

Тунис

Република Тунис

#

795

TKM

TM

Туркменистан

Туркменистан

#

792

TUR

TR

Турция

Република Турция

#

796

TCA

TC

Търкс и Кайкос,
острови

Търкс и Кайкос,
острови

800

UGA

UG

Уганда

Република Уганда

#

860

UZB

UZ

Узбекистан

Република Узбекистан

#

804

UKR

UA

Украйна

Украйна

#

348

HUN

HU

Унгария

Унгария

#

876

WLF

WF

Уолис и Футуна

Уолис и Футуна,
острови

#

#
Разделяне на Судан на Су- #
дан (северна част) и Южен
Судан (южна част)
#
#
Предишни записи: ЮГО- #
СЛАВИЯ,
СЪРБИЯ
И
ЧЕРНА ГОРА
#

#
Често наричана Танзания

#
#

Основен остров: Тонгатапу

#
#

Основен атол: Фунафути

#

Включва острови Хорн #
(основен остров: Футуна),
острови Уолис (основен остров: Увеа)

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН
Кратко
наименование

ВЕСТНИК

Пълно
наименование

БРОЙ 97

Циф
ров
код

3-бук 2-бук
вен
вен
код
код

Забележка

Независима

858

URY

UY

Уругвай

Източна република
Уругвай

234

FRO

FO

Ферьорски острови

Ферьорски острови

242

FJI

FJ

Фиджи

Република Фиджи

608

PHL

PH

Филипини

Република Филипини

#

246

FIN

FI

Финландия

Република Финландия Включва острови Оланд

#

238

FLK

FK

Фолкландски (Малвински) острови

Фолкландски (Малвински) острови

250

FRA

FR

Франция

Френска република

254

GUF

GF

Френска Гвиана

Френска Гвиана

258

PYF

PF

Френска Полинезия

Френска Полинезия

260

ATF

TF

Френски южни тери- Френски южни територии
тории

332

HTI

HT

Хаити

Република Хаити

340

HND

HN

Хондурас

Република Хондурас

344

HKG

HK

Хонконг

Специален административен район на
Китайската народна
република Хонконг

191

HRV

HR

Хърватия

Република Хърватия

334

HMD

HM

Хърд и Макдоналд,
острови

Хърд и Макдоналд,
острови

140

CAF

CF

Централноафриканска република

Централноафриканска
република

#

148

TCD

TD

Чад

Република Чад

#

499

MNE

ME

Черна гора

Черна гора

203

CZE

CZ

Чешка република

Чешка република

#

Основни острови: Вануа #
Леву, Вити Леву; Включва
остров Ротума

Обхваща:
Метрополия #
Франция; Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника,
Реюнион; Майот, Сен Бартелеми, Сен Мартен, Сен
Пиер и Микелон; Френска Полинезия, Френски
южни територии, Нова Каледония, Уолис и Футуна.
Включва остров Клипертон
Обхваща Австралски острови, острови Гамбие, Маркизки острови, Дружествени острови (основен остров:
Таити), острови Туамоту.
Обхваща остров Амстердам, архипелаг Крозе, острови Кергелен, остров Сен
Пол и френски разпръснати
острови в Индийския океан, състоящи се от острови
Басас да Индия, Европа,
Глорийоз, Жуан де Нова и
Тромлен.
#
Включва острови Суан

#

#

Предишни записи: ЮГО- #
СЛАВИЯ, СЪРБИЯ и ЧЕРНА ГОРА
#

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН
Кратко
наименование

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Циф
ров
код

3-бук 2-бук
вен
вен
код
код

Пълно
наименование

Забележка

Независима

152

CHL

CL

Чили

Република Чили

756

CHE

CH

Швейцария

Конфедерация Швейцария

#

752

SWE

SE

Швеция

Кралство Швеция

#

144

LKA

LK

Шри Ланка

Демократична социалистическа република
Шри Ланка

#

728

SSD

SS

Южен Судан

Република Южен
Судан

239

SGS

GS

Южна Джорджия и
Южни Сандвичеви
острови

Южна Джорджия и
Южни Сандвичеви
острови

388

JAM

JM

Ямайка

Ямайка

Включва
Великденските #
острови (Пасха), острови
Хуан Фернандес, остров
Сала и Гомес, остров Сан
Амбросио, остров Сан Феликс

Разделяне на Судан на Су- #
дан (северна част) и Южен
Судан (южна част)

#

392
JPN
JP
Япония
Япония
#
Забележки:
# – независима държава.
За целите на Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)
двузначният буквен код на (1)Гърция е EL, а на (2)Обединеното кралство е GB.
2. Утвърдената номенклатура по т. 1 влиза в сила от 1 януари 2016 г.
3. Тази заповед отменя Заповед № РД-07-429 от 10.12.2012 г. на председателя на НСИ (ДВ, бр. 6 от
2013 г.).

Председател:
С. Цветарски

7895

ЗАПОВЕД № РД-05-917
от 1 декември 2015 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката:
1. Утвърждавам Номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, за краткост наричана „ГЕОНОМ – 2015“, а за международно използване – „GEONOM – 2015.BG“.
Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика – 2015
Буквен
код

Наименование на страната

Пояснения

AD

Андора

AE

Обединени арабски емирства

AF

Афганистан

AG

Антигуа и Барбуда

AI

Ангуила

AL

Албания

AM

Армения

AO

Ангола

Включително Кабинда

AQ

Антарктика

Територията на юг от 60° южна ширина; не се включват
Френските южни територии (TF), остров Буве (BV), Южна
Джорджия и Южни Сандвичеви острови (GS)

AR

Аржентина

Абу Даби, Аджман, Дубай, Рас ал Хайма, Шариах и Ум
ал Каиваин

С Т Р.

92

Буквен
код

ДЪРЖАВЕН
Наименование на страната

ВЕСТНИК

БРОЙ 97
Пояснения

AS

Американска Самоа

AT

Австрия

AU

Австралия

AW

Аруба

AZ

Азербайджан

BA

Босна и Херцеговина

BB

Барбадос

BD

Бангладеш

BE

Белгия

BF

Буркина Фасо

BG

България

BH

Бахрейн

BI

Бурунди

BJ

Бенин

BL

Сен Бартелеми

BM

Бермуда

BN

Бруней Даруссалам

BO

Многонационална държава Бо- Често наричана Боливия
ливия

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

BR

Бразилия

BS

Бахамски острови

BT

Бутан

BV

Буве, остров

BW

Ботсуана

BY

Беларус

BZ

Белиз

CA

Канада

CC

Кокосови острови (или Острови
Килинг)

CD

Демократична република Конго Преди известна като Заир

CF

Централноафриканска република

CG

Конго

CH

Швейцария

Включително немската територия Бюзинген и италианската община Кампионе д’Италия

CI

Кот д`Ивоар

Често наричана Бряг на слоновата кост

CK

Кук, острови

CL

Чили

CM

Камерун

CN

Китай

CO

Колумбия

CR

Коста Рика

CU

Куба

CV

Кабо Верде

CW

Кюрасао

Често наричана Бруней

Често наричана Белорусия

Често наричано Зелени нос

БРОЙ 97
Буквен
код

ДЪРЖАВЕН
Наименование на страната

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3
Пояснения

CX

Рождество, остров

CY

Кипър

CZ

Чешка република

DE

Германия

DJ

Джибути

DK

Дания

DM

Доминика

DO

Доминиканска република

DZ

Алжир

EC

Еквадор

EE

Естония

EG

Египет

EH

Западна Сахара

ER

Еритрея

ES

Испания

ET

Етиопия

FI

Финландия

FJ

Фиджи

FK

Фолкландски (Малвински) острови

FM

Федеративни щати Микронезия Чуюк, Косрае, Понпей и Яп

FO

Ферьорски острови

FR

Франция

GA

Габон

GB

Обединено кралство

Великобритания, Северна Ирландия, Англо-нормански
острови и остров Ман

GD

Гренада

Включително острови Южни Гренадини

GE

Грузия

GH

Гана

GI

Гибралтар

GL

Гренландия

GM

Гамбия

GN

Гвинея

GQ

Екваториална Гвинея

GR

Гърция

GS

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови

GT

Гватемала

GU

Гуам

GW

Гвинея-Бисау

GY

Гаяна

HK

Хонконг

Включително остров Хелголанд; не се включва територията на Бюзинген

Включително островите Галапагос

Включително Балеарските острови и Канарските острови;
не се включват Сеута (XC) и Мелила (XL)
Включително островите Оланд

Включително Монако, и френските отвъдморски департаменти (Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюнион)
и френската северна част на остров Сен Мартен

Специален административен район на Китайската народна
република Хонконг

С Т Р.
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Буквен
код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на страната

БРОЙ 97
Пояснения

HM

Хърд и Макдоналд, острови

HN

Хондурас

HR

Хърватия

HT

Хаити

HU

Унгария

ID

Индонезия

IE

Ирландия

IL

Израел

IN

Индия

IO

Британски територии в Индий- Архипелаг Чагос
ския океан

IQ

Ирак

IR

Ислямска република Иран

IS

Исландия

IT

Италия

JM

Ямайка

JO

Йордания

JP

Япония

KE

Кения

KG

Киргизка република

KH

Камбоджа

KI

Кирибати

KM

Коморски острови

KN

Сейнт Китс и Невис

KP

Корейска народнодемократична Често наричана Северна Корея
република

KR

Република Корея

KW

Кувейт

KY

Кайманови острови

KZ

Казахстан

LA

Лаоска народнодемок рат и чна Често наричана Лаос
република

LB

Ливан

LC

Сейнт Лусия

LI

Лихтенщайн

LK

Шри Ланка

LR

Либерия

LS

Лесото

LT

Литва

LU

Люксембург

LV

Латвия

LY

Либия

MA

Мароко

MD

Република Молдова

МЕ

Черна гора

Включително островите Суан

Включително Ливиньо; не се включва община Кампионе
д`Италия

Анжуан, Гранд Комор и Мохели

Често наричана Южна Корея

БРОЙ 97
Буквен
код
MG

ВЕСТНИК

Наименование на страната

С Т Р. 9 5
Пояснения

Мадагаскар

MH
MK

ДЪРЖАВЕН

Маршалови острови
(1)

бивша югославска реп ублика
Македония

ML

Мали

MM

Мианмар

MN

Монголия

MO

Макао

MP

Северни Мариански острови

MR

Мавритания

MS

Монсерат

MT

Малта

Включително Гозо и Комино

MU

Мавриций

остров Мавриций, остров Родригес, острови Агалега и
Каргадос Карахос Шолс (острови Сейнт Брандън)

MV

Малдиви

MW

Малави

MX

Мексико

MY

Малайзия

MZ

Мозамбик

NA

Намибия

NC

Нова Каледония

NE

Нигер

NF

Норфолк, остров

NG

Нигерия

NI

Никарагуа

NL

Нидерландия

NO

Норвегия

NP

Непал

NR

Науру

NU

Ниуе

NZ

Нова Зеландия

OM

Оман

PA

Панама

PE

Перу

PF

Френска Полинезия

Маркизки острови, Дружествени острови (включително
Таити), острови Туамоту, острови Гамбие и Австралски
острови и остров Клипертон

PG

Папуа Нова Гвинея

Източната част на Нова Гвинея; Бисмаркския архипелаг
(включително Нова Британия, Нова Ирландия, Лавонгай
(Нови Хановер) и Адмиралтейски острови); Северни Соломонови острови (Бугенвил и Бука); острови Тробрианд,
остров Уудларк; острови Д’Антрекасто и архипелаг Луизиад

PH

Филипини

PK

Пакистан

PL

Полша

PM

Сен Пиер и Микелон

Често наричана Бирма
Специален административен район на Китайската народна
република Макао

Полуостров Малайзия и Източна Малайзия (Лабуан,
Сабах и Саравак )

Включително острови Лоялти (Маре, Лифу и Увеа)

Включително острови Корн
Включително архипелага Свалбард и остров Ян Майен

Не се включва земя Рос (Антарктика)
Включително бившата зона на Панамския канал

С Т Р.

96

Буквен
код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на страната

БРОЙ 97
Пояснения

PN

Питкерн

Включително островите Дюси, Хендерсон и Оено

PS

Палестина

Западен бряг (включително Източен Йерусалим) и ивицата Газа

PT

Португалия

Включително Азорските острови и островите Мадейра

PW

Палау

PY

Парагвай

QA

Катар

RO

Румъния

RU

Руска федерация

RW

Руанда

SA

Саудитска Арабия

SB

Соломонови острови

SC

Сейшели

SD

Судан

SE

Швеция

SG

Сингапур

SH

Света Елена, Възнесение и
Тристан да Куня

SI

Словения

SK

Словакия

SL

Сиера Леоне

SM

Сан Марино

SN

Сенегал

SO

Сомалия

SR

Суринам

SS

Южен Судан

ST

Сао Томе и Принсипи

SV

Ел Салвадор

SX

Синт Мартен (нидерландска част) островът Синт Мартен е разделен на френска северна
част и нидерландска южна част

SY

Сирийска арабска република

SZ

Свазиленд

TC

Търкс и Кайкос, острови

TD

Чад

TF

Френски южни територии

TG

Того

TH

Тайланд

TJ

Таджикистан

TK

Токелау

TL

Източен Тимор

TM

Туркменистан

Често наричана Русия

остров Мае, остров Празлин, Ла Диг, Фрегат и Силует;
острови Амирант (включително Десрош, Алфонс, Плат и
Коетиви); острови Фаркухар (включително Провидънс);
острови Алдабра и острови Космоледо

Често наричана Сирия

Включително острови Кергелен, остров Амстердам, остров Сен Пол, архипелаг Крозе и френски разпръснати
острови в Индийския океан, състоящи се от Басас да
Индия, остров Европа, острови Глорийоз, остров Жуан
де Нова и остров Тромлен

БРОЙ 97
Буквен
код

ДЪРЖАВЕН
Наименование на страната

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7
Пояснения

TN

Тунис

TO

Тонга

TR

Турция

TT

Тринидад и Тобаго

TV

Тувалу

TW

Тайван (провинция на Китай)

TZ

Обединена република Танзания Пемба, остров Занзибар и Танганайка

UA

Украйна

UG

Уганда

UM

Малки отдалечени острови на Включително остров Бейкър, остров Хауланд, остров
Съединени американски щати Джарвис, атол Джонстън, риф Кингман, острови Мидуей,
остров Наваса, атол Палмира и остров Уейк

US

Съединени американски щати

UY

Уругвай

UZ

Узбекистан

VA

Светия престол (град-държава
Ватикан)

VC

Сейнт Винсент и Гренадини

VE

Боливарска република Венесуела Често наричана Венесуела

VG

Британски Вирджински острови

VI

Американски Вирджински острови

VN

Виетнам

VU

Вануату

WF

Уолис и Футуна, острови

Включително остров Алофи

WS

Самоа

Известна преди като Западна Самоа

XC

Сеута

XK

Косово

Както е определано с Резолюция 1244 от 10 юни 1999 г.
на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации

XL

Мелила

Включително Пеньон де Велес де ла Гомера, Пеньон де
Алусемас и острови Чафаринас

XS

Сърбия

YE

Йемен

Известна преди като Северен Йемен и Южен Йемен

YT

Майот

Голямата земя и Памандзи

ZA

Република Южна Африка

ZM

Замбия

ZW

Зимбабве

Отделна митническа територия Тайван, Пенху, Кинмен
и Матцу

Включително Пуерто Рико

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
EU

Европейски съюз

Резервиран код за търговията между държави, които не
са членки на ЕС, за деклариране на произход на стоки
в съответствие с условията, посочени в съответните
разпоредби на ЕС. Кодът не трябва да бъде използван за
статистически цели.

QP

Открито море

От областта на морското дело, извън териториални води

QQ

Запаси и провизии

Незадължителна рубрика

или

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

Буквен
код

ВЕСТНИК

Наименование на страната

БРОЙ 97
Пояснения

QR

Запаси и провизии в рамките на Незадължителна рубрика
търговията вътре в ЕС

QS

Запаси и провизии в рамките на Незадължителна рубрика
търговията с трети страни

QU

Държави и територии, които не Незадължителна рубрика
са посочени

или
QV

Държави и територии, които не Незадължителна рубрика
са посочени в рамките на търговията вътре в ЕС

QW

Държави и територии, които не Незадължителна рубрика
са посочени в рамките на търговията с трети страни

QX

Държави и територии, които не Незадължителна рубрика
са посочени по търговски или
военни причини

или
QY

Държави и територии, които не Незадължителна рубрика
са посочени в рамките на търговията вътре в ЕС по търговски
или военни причини

QZ

Държави и тери тории, кои то Незадължителна рубрика
не са посочени в рамките на
търговията с трети държави по
търговски или военни причини
2. Утвърдената номенклатура по т. 1 влиза в сила от 1 януари 2016 г.
3. Тази заповед отменя Заповед № РД-07-428 от 10.12.2012 г. на председателя на НСИ (ДВ, бр. 6 от
2013 г.).
Председател:
С. Цветарски

7896

ЗАПОВЕД № РД-05-918
от 1 декември 2015 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката:
1. Утвърждавам Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство, за
краткост наричана „ПРОДАГРО – 2015“, а за международно използване „PRODAGRO – 2015“.
Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство – ПРОДАГРО – 2015
Код по
ПРОДАГРО – 2015

Наименование на позицията

Основна измерителна
единица

01.11

Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови
растения и маслодайни семена

01.11.11

Твърда пшеница

01.11.11.00.00

Твърда пшеница

01.11.12

Пшеница, с изключение на твърда пшеница

01.11.12.10.00

Пшеница, с изключение на твърда пшеница

кг

01.11.12.30.00

Лимец

кг

01.11.12.40.00

Смес от пшеница и ръж

кг

01.11.20

Царевица

01.11.20.00.00

Царевица

01.11.31

Ечемик

01.11.31.00.00

Ечемик

кг

кг
кг

Допълнителна
измерителна
единица

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДАГРО – 2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 9 9
Основна измерителна
единица

01.11.31.30.00

Ечемик за пивоварни цели

кг

01.11.31.40.00

Ечемик, друг

кг

01.11.32

Ръж

01.11.32.00.00

Ръж

01.11.33

Овес

01.11.33.00.00

Овес

01.11.41

Сорго

01.11.41.00.00

Сорго

01.11.42

Просо

01.11.42.00.00

Просо

01.11.43

Тритикале

01.11.43.00.00

Тритикале

01.11.49

Други зърнено-житни растения

01.11.49.10.00

Канарско просо

кг

01.11.49.30.00

Елда

кг

01.11.49.90.00

Други зърнени растения (без ориз), н.д.

кг

01.11.50

Слама и плява от зърнено-житни растения

01.11.50.00.00

Слама и плява от зърнено-житни растения, дори
нарязани, смлени, пресовани или агломерирани
под формата на гранули

01.11.61

Зелен фасул

01.11.61.00.00

Зелен фасул

01.11.62

Зелен грах

01.11.62.00.00

Зелен грах, вкл. за фураж

01.11.69

Други бобови растения със зелени шушулки

01.11.69.00.00

Други бобови растения със зелени шушулки

01.11.71

Фасул, зърно

01.11.71.00.00

Фасул, зърно

01.11.72

Бакла, зърно

01.11.72.00.00

Бакла, зърно

01.11.73

Нахут, зърно

01.11.73.00.00

Нахут, зърно

01.11.74

Леща, зърно

01.11.74.00.00

Леща, зърно

01.11.75

Грах, зърно

01.11.75.00.00

Грах, зърно

01.11.76

Папуда, зърно

01.11.76.00.00

Папуда, зърно

01.11.77

Бобови растения от вида (Cajanus cajan), зърно

01.11.77.00.00

Бобови растения от вида (Cajanus cajan), зърно

01.11.79

Други бобови растения без шушулки

01.11.79.00.00

Други бобови растения без шушулки

01.11.81

Соя

01.11.81.00.00

Соя

01.11.82

Фъстъци с шушулки

кг
кг
кг
кг
кг

кг

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Допълнителна
измерителна
единица

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДАГРО – 2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

БРОЙ 97
Основна измерителна
единица

01.11.82.00.00

Фъстъци с шушулки

кг

01.11.91

Семена от лен

01.11.91.00.00

Семена от лен

01.11.92

Семена от синап

01.11.92.00.00

Семена от синап

01.11.93

Семена от рапица или репица

01.11.93.00.00

Семена от репица или рапица

01.11.94

Семена от сусам

01.11.94.00.00

Семена от сусам

01.11.95

Семена от слънчоглед

01.11.95.00.00

Семена от слънчоглед

кг

01.11.95.20.00

Семена от ивичест слънчоглед

кг

01.11.95.90.00

Семена от черен маслодаен и друг слънчоглед

кг

01.11.96

Рициново семе

01.11.96.00.00

Рициново семе

01.11.99

Други маслодайни семена, н.д.

01.11.99.00.00

Други маслодайни семена, н.д.

кг

01.11.99.10.00

Семена от мак

кг

01.11.99.20.00

Семена от пъпеши

кг

01.11.99.30.00

Семена от дини

кг

01.11.99.90.00

Семена от шафранка, карите и други маслодайни
семена, н.д.

кг

01.12

Отглеждане на ориз

01.12.10

Ориз, неолющен (арпа)

01.12.10.00.00

Ориз, неолющен (арпа)

01.13

Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши,
кореноплодни и грудкови

01.13.11

Аспержи

01.13.11.00.00

Аспержи

01.13.12

Зеле

01.13.12.00.00

Зеле, без карфиол и броколи

кг

01.13.12.10.00

Брюкселско зеле

кг

01.13.12.90.00

Други видове зеле (главесто зеле, алабаш,
червено зеле, савойско зеле и други)

кг

01.13.12.90.10

Зеле главесто (бяло и червено)

кг

01.13.12.90.20

Къдраво зеле

кг

01.13.12.90.30

Алабаш

кг

01.13.12.90.90

Други растения от рода „Brassica“

кг

01.13.13

Карфиол и броколи

01.13.13.00.00

Карфиол и броколи

01.13.14

Марули

01.13.14.00.00

Марули

01.13.15

Цикория

01.13.15.00.00

Цикория

кг

01.13.15.10.00

Цикория от вида „Cichorium intybus var. foliosum“

кг

кг
кг
кг
кг

кг

кг

кг

кг
кг

Допълнителна
измерителна
единица

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДАГРО – 2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 0 1
Основна измерителна
единица

01.13.15.90.00

Цикория, друг вид

кг

01.13.16

Спанак

01.13.16.00.00

Спанак, новозеландски спанак и лобода

01.13.17

Артишок (ангинарии)

01.13.17.00.00

Артишок (ангинарии)

01.13.19

Други листни или стъблени зеленчуци

01.13.19.10.00

Салати, различни от марулите (Lactica sativa) и
цикориите (Cichorium spp.)

кг

01.13.19.20.00

Листно цвекло (или бяло цвекло) и артишок
(Cynara cardunculus)

кг

01.13.19.60.00

Магданоз

кг

01.13.21

Дини

01.13.21.00.00

Дини

01.13.29

Пъпеши

01.13.29.00.00

Пъпеши

01.13.31

Пипер

01.13.31.00.00

Пипер

кг

01.13.31.10.00

Пипер, зелен или червен, от открити площи

кг

01.13.31.20.00

Пипер, зелен, оранжериен

кг

01.13.32

Краставици

01.13.32.00.00

Краставици и корнишони

кг

01.13.32.10.00

Краставици и корнишони от открити площи

кг

01.13.32.11.00

Корнишони от открити площи

кг

01.13.32.12.00

Краставици от открити площи

кг

01.13.32.20.00

Краставици и корнишони, оранжерийни

кг

01.13.32.21.00

Корнишони, оранжерийни

кг

01.13.32.22.00

Краставици, оранжерийни

кг

01.13.33

Патладжани

01.13.33.00.00

Патладжани

01.13.34

Домати

01.13.34.00.00

Домати

кг

01.13.34.10.00

Домати от открити площи

кг

01.13.34.20.00

Домати, оранжерийни

кг

01.13.39

Други плодни зеленчуци, н.д.

01.13.39.10.00

Сладка царевица

кг

01.13.39.20.00

Тиквички

кг

01.13.39.30.00

Бели тикви

кг

01.13.39.40.00

Други тикви, вкл. фуражни

кг

01.13.39.50.00

Бамя

кг

01.13.39.70.00

Копър от вида „Anethum graveolens“

кг

01.13.39.90.00

Чубрица, кориандър, босилек, тарос (естрагон),
градински пелин, сушан, култивиран риган

кг

01.13.41

Моркови и репи

01.13.41.10.00

Моркови

кг

01.13.41.20.00

Репи

кг

кг
кг

кг
кг

кг

Допълнителна
измерителна
единица

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДАГРО – 2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

БРОЙ 97
Основна измерителна
единица

01.13.42

Чесън

01.13.42.00.00

Чесън

кг

01.13.42.10.00

Чесън, зрял

кг

01.13.42.20.00

Чесън, зелен

кг

01.13.43

Лук, кромид

01.13.43.00.00

Лук, кромид

кг

01.13.43.10.00

Арпаджик

кг

01.13.43.20.00

Лук, кромид, зрял

кг

01.13.43.30.00

Лук, кромид, зелен

кг

01.13.43.40.00

Бял кромид (шалот)

кг

01.13.44

Праз и други лукови зеленчуци

01.13.44.10.00

Праз

кг

01.13.44.90.00

Други лукови зеленчуци

кг

01.13.49

Други кореноплодни и грудкови зеленчуци,
без тези с високо съдържание на нишесте или
инулин

01.13.49.10.00

Салатно цвекло

кг

01.13.49.20.00

Козя брада

кг

01.13.49.30.00

Целина с едри глави (керeвиз)

кг

01.13.49.40.00

Репички (връзки)

бр.

01.13.49.50.00

Хрян (Cochleatia armoracia)

бр.

01.13.49.90.00

Други кореноплодни, луковични и грудкови
зеленчуци, без тези с високо съдържание на
нишесте или инулин, н.д.

кг

01.13.51

Картофи

01.13.51.00.00

Картофи

кг

01.13.51.10.00

Картофи, ранни

кг

01.13.51.20.00

Картофи, други

кг

01.13.59

Други кореноплодни и грудкови зеленчуци с
високо съдържание на нишесте или инулин,
годни за консумация

01.13.59.00.00

Други кореноплодни и грудкови зеленчуци с
високо съдържание на нишесте или инулин,
годни за консумация

кг

01.13.59.10.00

Земна ябълка

кг

01.13.59.20.00

Корени от салеп

кг

01.13.59.90.00

Други кореноплодни и грудкови зеленчуци с
високо съдържание на нишесте или инулин,
годни за консумация, н.д.

кг

01.13.60

Семена от зеленчуци, с изключение на семена
от цвекло

01.13.60.00.00

Семена от зеленчуци, с изключение на семена
от цвекло

кг

01.13.60.10.00

Семена от листни и стъблени зеленчуци

кг

01.13.60.11.00

Семена от зеле

кг

01.13.60.12.00

Семена от спанак

кг

01.13.60.19.00

Семена от други листни и стъблени зеленчуци

кг

Допълнителна
измерителна
единица

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДАГРО – 2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 0 3
Основна измерителна
единица

01.13.60.40.00

Семена от плодни зеленчуци

кг

01.13.60.41.00

Семена от пипер

кг

01.13.60.42.00

Семена от краставици

кг

01.13.60.43.00

Семена от патладжани

кг

01.13.60.44.00

Семена от домати

кг

01.13.60.45.00

Семена от тиквички

кг

01.13.60.46.00

Семена от бяла тиква за консумация

кг

01.13.60.47.00

Семена от други тикви

кг

01.13.60.48.00

Семена от бамя

кг

01.13.60.49.00

Семена от други плодни зеленчуци

кг

01.13.60.50.00

Семена от кореноплодни и грудкови зеленчуци,
без тези с високо съдържание на нишесте или
инулин

кг

01.13.60.51.00

Семена от алабаш

кг

01.13.60.52.00

Семена от салатно или червено цвекло

кг

01.13.60.53.00

Семена от моркови

кг

01.13.60.54.00

Семена от ряпа

кг

01.13.60.55.00

Семена от лук

кг

01.13.60.56.00

Семена от репички

кг

01.13.60.57.00

Семена от целина

кг

01.13.60.59.00

Семена от други кореноплодни и грудкови
зеленчуци, без тези с високо съдържание на
нишесте или инулин

кг

01.13.60.90.00

Семена от други зеленчуци, с изключение на
семена от цвекло

кг

01.13.60.91.00

Семена от магданоз

кг

01.13.60.92.00

Семена от бакла – градинска

кг

01.13.60.99.00

Семена от други зеленчуци, н.д., с изключение
на семена от цвекло

01.13.71

Захарно цвекло

01.13.71.00.00

Захарно цвекло

01.13.72

Семена от захарно цвекло

01.13.72.00.00

Семена от захарно цвекло

01.13.80

Гъби и трюфели

01.13.80.00.00

Гъби и трюфели

кг

01.13.80.10.00

Гъби

кг

01.13.80.11.00

Гъби от рода „Agaricus“

кг

01.13.80.19.00

Други гъби

кг

01.13.80.20.00

Трюфели

кг

01.13.90

Други зеленчуци, н.д.

01.13.90.10.00

Целина, различна от целина с едри глави

кг

01.13.90.20.00

Резене

кг

01.15

Отглеждане на тютюн

01.15.10

Непреработен тютюн

01.15.10.00.00

Тютюн на листа (тютюн, неочистен от твърдите
жилки)

-

кг
кг

кг

Допълнителна
измерителна
единица
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БРОЙ 97
Основна измерителна
единица

01.15.10.10.00

Тютюн „Ориенталски“ („Басми“, „Каба Кулак“
и други ориенталски сортове), неочистени от
твърдите жилки

кг

01.15.10.30.00

Други типове тютюн, неочистен от твърдите
жилки

кг

01.15.10.30.10

Тютюн „Виржиния“, неочистен от твърдите
жилки

кг

01.15.10.30.20

Тютюн „Бърлей“, неочистен от твърдите жилки

кг

01.15.10.30.90

Други типове тютюн, неочистен от твърдите
жилки, н.д.

кг

01.16

Отглеждане на влакнодайни растения

01.16.11

Памук, неомаганен или омаганен

01.16.11.10.00

Памук, неомаганен или омаганен

кг

01.16.11.20.00

Семена от памук

кг

01.16.19

Лен, коноп и други влакнодайни растения,
необработени или отопени

01.16.19.00.00

Лен, коноп и други влакнодайни растения,
необработени или отопени

кг

01.16.19.10.00

Лен, необработен или отопен (стъбла)

кг

01.16.19.20.00

Коноп, необработен или отопен (обезсеменени
стъбла)

кг

01.19

Отглеждане на други едногодишни растения

01.19.10

Фуражни растения

01.19.10.10.00

Кореноплодни фуражи

кг

01.19.10.11.00

Фуражна ряпа (жълта)

кг

01.19.10.12.00

Фуражно цвекло (кръмно)

кг

01.19.10.12.10

Фуражно цвекло (кръмно), щеклинги

кг

01.19.10.12.20

Фуражно цвекло (кръмно), друго

кг

01.19.10.13.00

Фуражни моркови (кръмни)

кг

01.19.10.19.00

Други кореноплодни фуражи

кг

01.19.10.20.00

Фий

кг

01.19.10.21.00

Фий, зелена маса

кг

01.19.10.22.00

Фий, сено

кг

01.19.10.30.00

Люцерна

кг

01.19.10.31.00

Люцерна, зелена маса

кг

01.19.10.32.00

Люцерна, сено

кг

01.19.10.40.00

Еспарзета

кг

01.19.10.41.00

Еспарзета, зелена маса

кг

01.19.10.42.00

Еспарзета, сено

кг

01.19.10.50.00

Детелина

кг

01.19.10.51.00

Детелина, зелена маса

кг

01.19.10.52.00

Детелина, сено

01.19.10.60.00

Вълчи боб
растения

(лупина)

и

подобни

фуражни

кг

01.19.10.61.00

Вълчи боб (лупина)
растения, зелена маса

и

подобни

фуражни

кг

кг

Допълнителна
измерителна
единица
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Код по
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ВЕСТНИК

Наименование на позицията

и

подобни

С Т Р. 1 0 5
Основна измерителна
единица

01.19.10.62.00

Вълчи боб (лупина)
растения, сено

фуражни

кг

01.19.10.70.00

Царевица за силаж

кг

01.19.10.90.00

Сено, друго

кг

01.19.10.91.00

Сено от естествени ливади

кг

01.19.10.92.00

Сено от изкуствени пасища

кг

01.19.10.93.00

Сено от орници

кг

01.19.21

Цветя и цветни пъпки, отрязани

01.19.21.00.00

Цветя и цветни пъпки, отрязани

01.19.22

Семена от цветя

01.19.22.00.00

Семена от цветя и от други тревни растения,
използвани главно за техните цветове

01.19.31

Семена от фуражно цвекло и от други фуражни
растения

01.19.31.10.00

Семена от фуражно цвекло

кг

01.19.31.20.00

Семена от фуражни растения (без семена от
цвекло)

кг

01.19.31.21.00

Семена от люцерна

кг

01.19.31.22.00

Семена от детелина

кг

01.19.31.23.00

Семена от власатка

кг

01.19.31.24.00

Семена от ливадна метлица

кг

01.19.31.25.00

Семена от райграс

кг

01.19.31.26.00

Семена от кощрява (тимотейка)

кг

01.19.31.90.00

Семена от други тревни фуражни растения

кг

01.19.31.91.00

Семена от еспарзета

кг

01.19.31.92.00

Семена от фий

кг

01.19.31.93.00

Семена от вълчи боб (лупина)

кг

01.19.31.94.00

Семена от ежова главица

кг

01.19.31.95.00

Семе от репко (перко)

кг

01.19.31.99.00

Семена от други тревни фуражни растения, н.д.

кг

01.19.39

Други необработени растителни материали

01.19.39.00.00

Други продукти от растениевъдството

-

01.19.39.10.00

Захарна метла (сладко сорго)

-

01.19.39.20.00

Полен

01.19.39.90.00

Други
разнообразни
растениевъдството

01.21

Отглеждане на грозде

01.21.11

Десертно грозде

01.21.11.00.00

Десертно грозде

кг

01.21.11.10.00

Десертно грозде – от лозя

кг

01.21.11.20.00

Десертно грозде – от асми

кг

01.21.12

Друго грозде, прясно

01.21.12.00.00

Друго грозде, прясно

кг

01.21.12.10.00

Друго грозде, прясно – от лозя

кг

01.21.12.20.00

Друго грозде, прясно – от асми

кг

-

кг
продукти

от

-

Допълнителна
измерителна
единица

С Т Р.
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БРОЙ 97
Основна измерителна
единица

01.22

Отглеждане на тропични и субтропични плодове

01.22.14

Смокини

01.22.14.00.00

Смокини

01.24

Отглеждане на семкови и костилкови плодове

01.24.10

Ябълки

01.24.10.00.00

Ябълки

01.24.21

Круши

01.24.21.00.00

Круши

01.24.22

Дюли

01.24.22.00.00

Дюли

01.24.23

Кайсии

01.24.23.00.00

Кайсии и зарзали

кг

01.24.23.10.00

Кайсии

кг

01.24.23.20.00

Зарзали

кг

01.24.24

Череши и вишни

01.24.24.00.00

Череши и вишни

кг

01.24.24.10.00

Череши

кг

01.24.24.20.00

Вишни

кг

01.24.25

Праскови

01.24.25.00.00

Праскови

01.24.26

Нектарини

01.24.26.00.00

Нектарини (праскови без мъх)

01.24.27

Сливи

01.24.27.10.00

Джанки

кг

01.24.27.20.00

Сливи

кг

01.24.27.21.00

Сливи, сини

кг

01.24.27.22.00

Сливи, други

кг

01.24.28

Трънки

01.24.28.00.00

Трънки

01.24.29

Други семкови и костилкови плодове, н.д.

01.24.29.00.00

Други семкови и костилкови плодове, н.д.

01.25

Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други
плодове

01.25.11

Киви

01.25.11.00.00

Киви

01.25.12

Малини, къпини или черници

01.25.12.00.00

Малини, къпини, черници и
кръстоска на малини и къпини

01.25.12.10.00

Малини

кг

01.25.12.10.10

Малини, облагородени

кг

01.25.12.10.20

Малини, диворастящи

кг

01.25.12.20.00

Къпини

кг

01.25.12.20.10

Къпини, облагородени

кг

01.25.12.20.20

Къпини, диворастящи

кг

01.25.12.30.00

Плодове от кръстоска на малини и къпини

кг

кг

кг
кг
кг

кг
кг

кг
кг

кг
плодове

от

кг

Допълнителна
измерителна
единица

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДАГРО – 2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 0 7
Основна измерителна
единица

01.25.12.40.00

Черници

кг

01.25.13

Ягоди

01.25.13.00.00

Ягоди

01.25.19

Други ягодоплодни, вкл. боровинки

01.25.19.10.00

Френско грозде, вкл. касис и цариградско грозде

кг

01.25.19.10.10

Червено френско грозде

кг

01.25.19.10.20

Черно френско грозде (касис)

кг

01.25.19.10.30

Бяло френско и цариградско грозде

кг

01.25.19.20.00

Боровинки и други плодове от рода „Vaccinium“

кг

01.25.19.20.10

Боровинки, облагородени и други плодове от
рода „Vaccinium“

кг

01.25.19.20.20

Боровинки, диворастящи

кг

01.25.20

Семена от плодове

01.25.20.00.00

Семена от плодове, вкл. олющено семе от
рожкови

кг

01.25.20.10.00

Семена от растения, използвани главно за
техните цветове, различни от тревните растения

кг

01.25.20.20.00

Семена от плодни дръвчета

кг

01.25.20.30.00

Семена от рожкови, олющени, натрошени или
смлени

кг

01.25.31

Бадеми

01.25.31.10.00

Бадеми с черупки

01.25.32

Кестени

01.25.32.00.00

Кестени с черупки

кг

01.25.32.10.00

Кестени с черупки, облагородени

кг

01.25.32.20.00

Кестени с черупки, диворастящи

кг

01.25.33

Лешници

01.25.33.00.00

Лешници с черупки

кг

01.25.33.10.30

Лешници с черупки, облагородени

кг

01.25.33.20.10

Лешници с черупки, диворастящи

кг

01.25.34

Шамфъстък

01.25.34.00.00

Шамфъстък с черупки

01.25.35

Орехи

01.25.35.00.00

Обикновени орехи с черупки

кг

01.25.35.10.30

Обикновени орехи с черупки, облагородени

кг

01.25.35.20.10

Орехи с черупки, диворастящи

кг

01.25.39

Бразилски орехи, кашу и други черупкови
плодове, н.д.

01.25.39.00.00

Други плодове с черупки, н.д.

01.25.90

Други плодове, н.д.

01.25.90.10.00

Нарове

кг

01.25.90.20.00

Мушмули

кг

01.25.90.30.00

Шипки, диворастящи

кг

01.25.90.40.00

Глог, диворастящ

кг

01.25.90.50.00

Дренки, диворастящи

кг

кг

кг

кг

кг

Допълнителна
измерителна
единица
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Основна измерителна
единица

01.25.90.60.00

Рожкови, вкл. неолющените семена

кг

01.25.90.90.00

Арония и други разнообразни плодове, н.д.

кг

01.26

Отглеждане на маслосъдържащи плодове

01.26.11

Трапезни маслини

01.26.11.00.00

Трапезни маслини

01.26.12

Маслини за производство на зехтин

01.26.12.00.00

Маслини за производство на зехтин

01.28

Отглеждане на подправки, етеричномаслени и
лечебни растения

01.28.12

Пипер (лют и сладък), сушен, несмлян

01.28.12.00.00

Пипер, лют и сладък (от рода Capsicum annuum
или от рода Pimenta), сушен, несмлян, нито
пулверизиран

01.28.14

Семена от анасон, звезден анасон, резене,
кориандър, кимион, ким, плодове от хвойна,
непреработени

01.28.14.00.00

Семена от анасон, звезден анасон, резене,
кориандър, кимион, ким, плодове от хвойна,
непреработени

кг

01.28.14.10.00

Семена от анасон и звезден анасон, несмляни,
нито пулверизирани

кг

01.28.14.20.00

Семена
от
кориандър,
пулверизирани

нито

кг

01.28.14.30.00

Семена
от
пулверизирани

нито

кг

01.28.14.40.00

Семена от ким, несмляни, нито пулверизирани

кг

01.28.14.50.00

Семена от резене и плодове от хвойна, несмляни,
нито пулверизирани

кг

01.28.14.50.10

Семена от резене, несмляни, нито пулверизирани

кг

01.28.14.50.20

Плодове
от
пулверизирани

кг

01.28.17

Джинджифил, сушен, непреработен

01.28.17.00.00

Джинджифил (исиот), сушен, непреработен

01.28.19

Други подправки, непреработени

01.28.19.00.00

Други подправки, непреработени

01.28.19.10.00

Мащерка, несмляна, нито пулверизирана

кг

01.28.19.30.00

Дафинови листа

кг

01.28.19.40.00

Къри

кг

01.28.19.50.00

Смеси от подправки, непреработени

кг

01.28.19.60.00

Семена от сминдух

кг

01.28.19.70.00

Семена от копър от вида „Anethum graveolens“,
несмляни, нито пулверизирани

кг

01.28.19.80.00

Корени от цикория от вида Cichorium intybus
sativum, годни за консумация

кг

01.28.19.90.00

Други подправки, непреработени, н.д.

кг

01.28.20

Шишарки от хмел

01.28.20.00.00

Шишарки от хмел, пресни или сушени; прах от
хмел

кг

кимион,

хвойна,

несмляни,
несмляни,

несмляни,

кг

нито

кг

кг
-

кг

Допълнителна
измерителна
единица
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С Т Р. 1 0 9
Основна измерителна
единица

01.28.30

Растения, използвани главно в парфюмерията,
медицината или за унищожаване на насекоми
или подобни

01.28.30.00.00

Растения, използвани главно в парфюмерията,
медицината или за унищожаване на насекоми
или подобни

-

01.28.30.10.00

Лечебни растения

-

01.28.30.10.10

Липов цвят

кг

01.28.30.10.20

Смрадлика

кг

01.28.30.10.90

Други лечебни растения, вкл. корени от сладка
папрат

-

01.28.30.20.00

Многогодишни
етеричномаслени
растения,
използвани главно в парфюмерията или
медицината

-

01.28.30.20.10

Мента

кг

01.28.30.20.20

Маслодайна роза

кг

01.28.30.20.30

Лавандула

кг

01.28.30.20.90

Други
многогодишни
етеричномаслени
растения, използвани главно в парфюмерията
или медицината

01.29

Отглеждане на други многогодишни насаждения

01.29.20

Коледни елхи, отрязани

01.29.20.00.00

Коледни елхи, отрязани

01.29.30

Материали от растителен произход, използвани
главно в кошничарството или за плетене на
рогозки, за пълнеж, за производство на метли
или четки, при боядисване или дъбене; продукти
от растителен произход, н.д.

01.29.30.00.00

Материали от растителен произход, използвани
главно в кошничарството или за плетене на
рогозки, за пълнеж, за производство на метли
или четки, при боядисване или дъбене; продукти
от растителен произход, н.д.

01.30

Дейности на разсадници, без горските

01.30.10

Посадъчен материал: живи растения, луковици,
грудки и корени, калеми и издънки; гъбен мицел

01.30.10.10.00

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и
ризоми; разсад, растения и корени от цикория,
различни от тези за консумация

01.30.10.20.00

Други живи растения (вкл. корените
издънки и калеми; гъбен мицел

01.30.10.21.00

Невкоренени резници и калеми

01.30.10.21.10

Лозови резници

01.30.10.21.20

Калеми и издънки от декоративни храсти,
невкоренени

01.30.10.21.30

Резници от горски дървета

бр.

01.30.10.21.31

Стъблени резници от горски дървета

бр.

01.30.10.21.32

Коренови резници от горски дървета

бр.

01.30.10.22.00

Дървета, храстовидни дървета
зеленчуков и ягодов разсад

-

бр.

им),

кг

бр.

бр.

и

храсти;

-

бр.

Допълнителна
измерителна
единица
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01.30.10.22.10

Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация
плодове, присадени или неприсадени

бр.

01.30.10.22.11

Лозови пръчки, присадени (ашладисани) или
вкоренени

бр.

01.30.10.22.12

Фиданки от семкови култури

бр.

01.30.10.22.13

Фиданки от костилкови култури

бр.

01.30.10.22.14

Фиданки от черупкови култури

бр.

01.30.10.22.15

Фиданки от черници

бр.

01.30.10.22.16

Фиданки от цитрусови култури

бр.

01.30.10.22.17

Фиданки от субтропични култури

бр.

01.30.10.22.18

Малинов разсад

бр.

01.30.10.22.19

Разсад от касис

бр.

01.30.10.22.20

Зеленчуков и ягодов разсад

бр.

01.30.10.22.21

Ягодов разсад

бр.

01.30.10.22.22

Зеленчуков разсад

бр.

01.30.10.22.30

Полски дървета, храсти и дръвчета,
вкоренени издънки и млади растения

вкл.

бр.

01.30.10.23.00

Рододендрони
неприсадени

или

бр.

01.30.10.24.00

Рози, присадени или неприсадени

01.30.10.25.00

Други живи растения; гъбен мицел

-

01.30.10.25.10

Други живи цветя, оранжерийни, в саксии

-

01.30.10.25.20

Други живи полски цветя

-

01.30.10.25.30

Слонска трева и други живи растения, н.д.

-

01.30.10.25.40

Гъбен мицел

01.41

Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно
направление

01.41.10

Живи животни за мляко от рода на едрия рогат
добитък

01.41.10.00.00

Живи женски говеда (без телетата)

бр.

кг

01.41.10.10.00

Женски говеда, расови за разплод

бр.

кг

01.41.10.11.00

Юници (женски говеда, които никога не са се
отелвали), расови за разплод

бр.

кг

01.41.10.12.00

Крави, расови за разплод

бр.

кг

01.41.10.20.00

Юници (женски говеда, които никога не са се
отелвали), без расовите за разплод

бр.

кг

01.41.10.25.00

Юници от 1 до 2 г., без расовите за разплод

бр.

кг

01.41.10.26.00

Юници над 2 г., без расовите за разплод

бр.

кг

01.41.10.30.00

Крави, без расовите за разплод

бр.

кг

01.41.10.31.00

Крави за угояване

бр.

кг

01.41.10.32.00

Крави за разплод (без расовите)

бр.

кг

01.41.20

Сурово мляко от животни от рода на едрия
рогат добитък

01.41.20.10.00

Сурово краве мляко

л

01.41.20.20.00

Сурово биволско мляко

л

01.41.20.90.00

Сурово мляко от други животни от рода на
едрия рогат добитък

л

и

азалии,

присадени

бр.

кг
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С Т Р. 1 1 1
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единица

Допълнителна
измерителна
единица

01.42

Отглеждане на едър рогат добитък, с друго
направление

01.42.11

Други живи животни от рода на едрия рогат
добитък, вкл. биволи (без телета)

01.42.11.10.00

Живи животни от рода на едрия рогат добитък
(вкл. биволи), расови за разплод (без крави и
юници)

бр.

кг

01.42.11.20.00

Живи мъжки говеда (без расовите и телетата)

бр.

кг

01.42.11.21.00

Живи мъжки говеда за угояване (без расовите
и телетата)

бр.

кг

01.42.11.22.00

Живи мъжки говеда за разплод (без расовите
и телетата)

бр.

кг

01.42.11.23.00

Волове

бр.

кг

01.42.11.30.00

Живи биволи (без расовите и малачетата)

бр.

кг

01.42.11.31.00

Живи биволи за угояване (без расовите и
малачетата)

бр.

кг

01.42.11.32.00

Живи биволи за разплод (без расовите и
малачетата)

бр.

кг

01.42.11.33.00

Малакини от 1 до 3 г. (без расовите за разплод)

бр.

кг

01.42.11.34.00

Малакини над 3 г. (без расовите за разплод)

бр.

кг

01.42.11.35.00

Биволици (без расовите за разплод)

бр.

кг

01.42.11.50.00

Други живи животни от рода на едрия рогат
добитък (без расовите и телетата)

бр.

кг

01.42.11.50.10

Други живи животни от рода на едрия рогат
добитък, домашни видове (без расовите и
телетата)

бр.

кг

01.42.11.50.20

Други живи животни от рода на едрия рогат
добитък (без расовите, телетата и домашните
видове)

бр.

кг

01.42.12

Живи телета от рода на едрия рогат добитък,
вкл. биволи

01.42.12.10.00

Телета, живи

бр.

кг

01.42.12.11.00

Телета за разплод

бр.

кг

01.42.12.11.10

Телета, мъжки, за разплод

бр.

кг

01.42.12.11.20

Телета, женски, за разплод

бр.

кг

01.42.12.12.00

Телета за угояване

бр.

кг

01.42.12.20.00

Малачета, живи

бр.

кг

01.42.12.90.00

Други живи животни от рода на едрия рогат
добитък до 1 г. (без телета и малачета)

бр.

кг

01.42.20

Сперма от животни от рода на едрия рогат
добитък, вкл. от биволи

01.42.20.10.00

Сперма от говежди бици

бр.(1)

01.42.20.20.00

Сперма от биволски бици

бр.(1)

01.42.20.90.00

Сперма от друг едър рогат добитък

бр.(1)

01.43

Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри,
живи

01.43.11

Коне, живи

01.43.11.10.00

Коне, расови, за разплод

бр.

кг

С Т Р.
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01.43.11.20.00

Коне, живи (без расовите за разплод)

бр.

кг

01.43.11.21.00

Кончета до 1 г.

бр.

кг

01.43.11.22.00

Кончета от 1 до 3 г.

бр.

кг

01.43.11.23.00

Коне над 3 г.

бр.

кг

01.43.11.23.10

Жребци над 3 г. за разплод (без расовите)

бр.

кг

01.43.11.23.20

Кобили над 3 г. за разплод (без расовите)

бр.

кг

01.43.11.23.30

Коне над 3 г. за работа

бр.

кг

01.43.12

Магарета, мулета и катъри, живи

01.43.12.00.00

Магарета, мулета и катъри, живи

бр.

кг

01.43.12.10.00

Магарета, живи

бр.

кг

01.43.12.20.00

Мулета и катъри, живи

бр.

кг

01.45

Отглеждане на дребен рогат добитък

01.45.11

Овце, живи

01.45.11.00.00

Овце, живи

бр.

кг

01.45.11.10.00

Агнета и шилета до 1 год., живи

бр.

кг

01.45.11.11.00

Агнета до 6 мес. за разплод (без расовите)

бр.

кг

01.45.11.12.00

Агнета до 6 мес. за угояване

бр.

кг

01.45.11.13.00

Шилета от 6 до 12 месеца

бр.

кг

01.45.11.30.00

Овце, живи

бр.

кг

01.45.11.32.00

Шилета от 12 до 18 месеца

бр.

кг

01.45.11.33.00

Кочове над 18 месеца за разплод (без расовите)

бр.

кг

01.45.11.34.00

Овце майки

бр.

кг

01.45.11.35.00

Овце за угояване (без агнетата и шилетата за
угояване)

бр.

кг

01.45.12

Кози, живи

01.45.12.00.00

Кози, живи

бр.

кг

01.45.12.10.00

Ярета и козлета до 1 год., живи

бр.

кг

01.45.12.11.00

Ярета до 6 мес. за разплод (без расовите)

бр.

кг

01.45.12.12.00

Ярета до 6 мес. за угояване

бр.

кг

01.45.12.13.00

Козлета от 6 до 12 месеца

бр.

кг

01.45.12.30.00

Кози над 1 г., живи

бр.

кг

01.45.12.32.00

Козлета от 12 до 18 месеца

бр.

кг

01.45.12.33.00

Пръчове над 18 месеца за разплод (без расовите)

бр.

кг

01.45.12.34.00

Кози майки

бр.

кг

01.45.12.35.00

Кози за угояване (без яретата и козлетата за
угояване)

бр.

кг

01.45.21

Сурово овче мляко

01.45.21.00.00

Сурово овче мляко

01.45.22

Сурово козе мляко

01.45.22.00.00

Сурово козе мляко

01.45.30

Стригана вълна от овце и груби косми от кози,
непрани, вкл. вълна, измита върху животното

01.45.30.00.00

Стригана вълна, непрана

кг

01.45.30.10.00

Стригана вълна, непрана, мериносова

кг

01.45.30.20.00

Стригана вълна, непрана, мериносоподобна

кг

л
л
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01.45.30.30.00

Стригана вълна, непрана, местно подобрена

кг

01.45.30.40.00

Стригана вълна, непрана, полугруба

кг

01.45.30.50.00

Стригана вълна, непрана, шилешка

кг

01.45.30.60.00

Стригана вълна, непрана, груба

кг

01.45.30.70.00

Вълна, непрана, подстриг

кг

01.46

Отглеждане на свине

01.46.10

Свине, живи

01.46.10.00.00

Свине, живи

бр.

кг

01.46.10.10.00

Прасета, с тегло до 20 кг

бр.

кг

01.46.10.20.00

Прасета, с тегло от 20 до 50 кг

бр.

кг

01.46.10.40.10

Нерези за разплод

бр.

кг

01.46.10.40.20

Основни свине майки

бр.

кг

01.46.10.50.00

Свине, с тегло над 50 кг, за угояване

бр.

кг

01.46.10.50.10

Свине, с тегло от 50 до 80 кг, за угояване

бр.

кг

01.46.10.50.20

Свине, с тегло от 80 до 110 кг, за угояване

бр.

кг

01.46.10.50.30

Свине, с тегло над 110 кг, за угояване

бр.

кг

01.47

Отглеждане на домашни птици

01.47.11

Кокошки, живи

01.47.11.00.00

Кокошки и пилета, живи

бр.

кг

01.47.11.11.00

Кокошки носачки

бр.

кг

01.47.11.11.10

Кокошки носачки, стокови

бр.

кг

01.47.11.11.20

Кокошки носачки, разплодни

бр.

кг

01.47.11.20.00

Пилета и бройлери до 6 месеца

бр.

кг

01.47.12

Пуйки, живи

01.47.12.00.00

Пуйки, пуяци и пуйчета, живи

бр.

кг

01.47.12.10.00

Пуйки

бр.

кг

01.47.12.20.00

Пуяци

бр.

кг

01.47.12.30.00

Пуйчета до 6 месеца

бр.

кг

01.47.13

Гъски, живи

01.47.13.00.00

Гъски, гъсоци и гъсета, живи

бр.

кг

01.47.13.10.00

Гъски

бр.

кг

01.47.13.20.00

Гъсоци

бр.

кг

01.47.13.30.00

Гъсета до 6 месеца

бр.

кг

01.47.14

Патици и токачки, живи

01.47.14.10.00

Патици, патоци и патета, живи

бр.

кг

01.47.14.10.10

Патици

бр.

кг

01.47.14.10.20

Патоци

бр.

кг

01.47.14.10.30

Патета до 6 месеца

бр.

кг

01.47.14.20.00

Токачки, живи

бр.

кг

01.47.21

Яйца за консумация от кокошки

01.47.21.00.00

Яйца за консумация от кокошки

01.47.22

Яйца за консумация от други домашни птици

01.47.22.00.00

Яйца за консумация от други домашни птици

бр.

01.47.22.10.10

Яйца за консумация от пуйки

бр.

бр.
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01.47.22.10.40

Яйца за консумация от токачки

01.47.23

Яйца за люпене от кокошки

01.47.23.00.00

Яйца за люпене от кокошки

01.47.24

Яйца за люпене от други домашни птици

01.47.24.00.00

Яйца за люпене от други домашни птици

бр.

01.47.24.10.10

Яйца за люпене от пуйки

бр.

01.47.24.10.20

Яйца за люпене от гъски

бр.

01.47.24.10.30

Яйца за люпене от патици

бр.

01.47.24.10.40

Яйца за люпене от токачки

бр.

01.49

Отглеждане на други животни

01.49.11

Домашни зайци, живи

01.49.11.00.00

Домашни зайци, живи

01.49.12

Птици, различни от домашните, отглеждани в
стопанства, живи

01.49.12.00.00

Допълнителна
измерителна
единица

бр.
бр.

бр.

кг

Птици, различни от домашните, отглеждани в
стопанства, живи

бр.

кг

01.49.12.10.00

Японски пъдпъдъци

бр.

кг

01.49.12.20.00

Фазани, яребици, кеклици и диви патици

бр.

кг

01.49.12.30.00

Щрауси и ему

бр.

кг

01.49.12.90.00

Други
птици,
различни
от
отглеждани в стопанства, живи

бр.

кг

01.49.13

Влечуги, отглеждани в стопанства (вкл. змиите
и костенурките), живи

01.49.13.00.00

Влечуги, отглеждани в стопанства (вкл. змиите
и костенурките), живи

01.49.19

Други живи животни, отглеждани в стопанства,
н.д.

01.49.19.00.00

Други живи животни, отглеждани в стопанства,
н.д.

01.49.19.10.00

Пчелни майки

бр.

01.49.19.20.00

Пчелни семейства

бр.

01.49.19.30.00

Други бозайници, насекоми и други живи
животни, отглеждани в стопанства

-

01.49.19.30.10

Норки и нутрии

-

01.49.19.30.20

Калифорнийски червеи

-

01.49.19.30.90

Други бозайници, насекоми и други живи
животни, отглеждани в стопанства, н.д.

-

01.49.21

Натурален пчелен мед

01.49.21.00.00

Натурален пчелен мед

01.49.22

Сурово мляко от други животни

01.49.22.00.00

Сурово мляко от други животни

01.49.23

Охлюви, живи, пресни, охладени, замразени,
сушени, осолени или в саламура (без морските
охлюви)

домашните,

кг

-

кг
л
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01.49.23.00.00

Охлюви, живи, пресни, охладени, замразени,
сушени, осолени или в саламура (без морските
охлюви)

кг

01.49.24

Други продукти от животински произход, годни
за консумация

01.49.24.00.00

Други продукти от животински произход, годни
за консумация

01.49.24.10.00

Яйца от други птици

бр.

01.49.24.10.10

Яйца от японски пъдпъдъци

бр.

01.49.24.10.20

Яйца от щрауси

бр.

01.49.24.10.90

Яйца от други птици, н.д.

бр.

01.49.24.40.00

Пчелно млечице

кг

01.49.24.60.00

Пчелен клей (прополис)

кг

01.49.25

Пашкули от
свилоточене

копринени

буби,

годни

за

01.49.25.00.00

Пашкули от
свилоточене

копринени

буби,

годни

за

01.49.26

Восък от пчели или от други насекоми и
спермацет, дори рафинирани или оцветени

01.49.26.10.00

Спермацет, дори рафиниран или оцветен

кг

01.49.26.20.00

Восък от пчели или от други насекоми, дори
рафиниран или оцветен

кг

01.49.28

Други продукти от животински
негодни за консумация

01.49.28.00.00

Фини
или
груби
животински
нещрайхгарни, нито камгарни

01.49.31

Сурови кожухарски кожи, без агнешките

01.49.31.00.00

Сурови кожухарски кожи, без агнешките

01.49.32

Сурови кожухарски агнешки кожи

01.49.32.00.00

Сурови кожухарски агнешки кожи

01.49.39

Сурови кожи от животни, н.д. (пресни или
консервирани, но не обработени по друг начин)

01.49.39.00.00

Сурови кожи от животни, н.д. (пресни или
консервирани, но не обработени по друг начин)

бр.

01.49.39.20.00

Сурови кожи от свине

бр.

01.49.39.90.00

Сурови кожи от влечуги

бр.

02.10

Възпроизводство на гори

02.10.11

Горски дървета и храсти, живи

02.10.11.10.00

Фиданки от горски иглолистни дървесни видове

бр.

02.10.11.10.10

Фиданки от бял бор и черен бор

бр.

02.10.11.10.20

Фиданки от бяла мура и черна мура

бр.

02.10.11.10.30

Фиданки от обикновен смърч

бр.

02.10.11.10.40

Фиданки от бяла ела

бр.

02.10.11.10.50

Фиданки от зелена дугласка

бр.

02.10.11.10.60

Фиданки от европейска лиственица

бр.

-

кг

произход,
косми,

кг

бр.
бр.

Допълнителна
измерителна
единица

С Т Р.
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Код по
ПРОДАГРО – 2015

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

БРОЙ 97
Основна измерителна
единица

02.10.11.10.70

Фиданки от кедър

бр.

02.10.11.10.80

Фиданки от иглолистни екзоти

бр.

02.10.11.10.90

Фиданки от други иглолистни горски видове

бр.

02.10.11.20.00

Фиданки от горски широколистни дървесни
видове

бр.

02.10.11.20.10

Фиданки от бук

бр.

02.10.11.20.20

Фиданки от дъб

бр.

02.10.11.20.30

Фиданки от топола

бр.

02.10.11.20.40

Фиданки от акация

бр.

02.10.11.20.50

Фиданки от ясен

бр.

02.10.11.20.60

Фиданки от явор

бр.

02.10.11.20.90

Фиданки от други широколистни видове

бр.

02.10.11.30.00

Фиданки от горски храсти

бр.

02.10.12

Семена от горски дървета и храсти

02.10.12.10.00

Семена от горски иглолистни видове

кг

02.10.12.10.10

Семена от бял бор и черен бор

кг

02.10.12.10.20

Семена от бяла мура и черна мура

кг

02.10.12.10.30

Семена от обикновен смърч

кг

02.10.12.10.40

Семена от бяла ела

кг

02.10.12.10.50

Семена от зелена дугласка

кг

02.10.12.10.60

Семена от европейска лиственица

кг

02.10.12.10.70

Семена от кедър

кг

02.10.12.10.80

Семена от иглолистни екзоти

кг

02.10.12.10.90

Семена от други иглолистни дървесни видове

кг

02.10.12.20.00

Семена от горски широколистни видове

кг

02.10.12.20.10

Семена от бук

кг

02.10.12.20.20

Семена от дъб

кг

02.10.12.20.30

Семена от липа

кг

02.10.12.20.40

Семена от бреза

кг

02.10.12.20.50

Семена от ясен

кг

02.10.12.20.60

Семена от явор

кг

02.10.12.20.70

Семена от горскоплодни – глог, шипки, дренки,
офика, киселици, диви круши и други

кг

02.10.12.20.90

Семена от други широколистни дървесни видове

кг

02.10.30

Дървостой

02.10.30.00

Горски дървета, храсти и дръвчета

02.20

Дърводобив

02.20.11

Необработен дървен материал от иглолистни
дървесни видове

02.20.11.00.00

Необработен дървен материал от иглолистни
дървесни видове

м3

02.20.11.10.00

Трупи за бичене от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.11.00

Трупи за бичене от бял бор

м3

бр.

Допълнителна
измерителна
единица

БРОЙ 97
Код по
ПРОДАГРО – 2015

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 1 7
Основна измерителна
единица

02.20.11.12.00

Трупи за бичене от черен бор

м3

02.20.11.13.00

Трупи за бичене от смърч

м3

02.20.11.14.00

Трупи за бичене от ела

м3

02.20.11.19.00

Трупи за бичене от други иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.20.00

Трупи за траверси от иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.21.00

Трупи за траверси от бял бор

м3

02.20.11.22.00

Трупи за траверси от черен бор

м3

02.20.11.29.00

Трупи за траверси от други иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.30.00

Трупи за шперплат от иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.31.00

Трупи за шперплат от бял бор

м3

02.20.11.32.00

Трупи за шперплат от смърч

м3

02.20.11.33.00

Трупи за шперплат от ела

м3

02.20.11.39.00

Трупи за шперплат
дървесни видове

иглолистни

м3

02.20.11.40.00

Трупи с друго предназначение от иглолистни
дървесни видове

м3

02.20.11.41.00

Трупи с друго предназначение от бял бор

м3

02.20.11.42.00

Трупи с друго предназначение от черен бор

м3

02.20.11.43.00

Трупи с друго предназначение от смърч

м3

02.20.11.44.00

Трупи с друго предназначение от ела

м3

02.20.11.49.00

Трупи с друго предназначение
иглолистни дървесни видове

други

м3

02.20.11.50.00

Стълбове и пилоти от иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.51.00

Стълбове за електрически и телефоннотелеграфни линии от иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.52.00

Пилоти от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.60.00

Обли греди, тънки трупи от иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.61.00

Обли греди от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.62.00

Тънки трупи от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.70.00

Подпори от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.71.00

Подпори, тунелни, от иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.72.00

Подпори, минни, от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.79.00

Подпори, други, от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.80.00

Обли материали,
дървесни видове

м3

02.20.11.81.00

Ритловици от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.82.00

Саръци от иглолистни дървесни видове

м3

от

други

дребни,

от

от

иглолистни

Допълнителна
измерителна
единица

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Наименование на позицията

БРОЙ 97
Основна измерителна
единица

02.20.11.83.00

Колове от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.89.00

Други обли материали, дребни, от иглолистни
дървесни видове

м3

02.20.11.90.00

Други обли материали с друго предназначение
от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.11.91.00

Други обли материали за производство на
химична дървесна маса от иглолистни дървесни
видове

м3

02.20.11.92.00

Други обли материали за производство на плочи
от дървесни частици или влакна от иглолистни
дървесни видове

м3

02.20.11.93.00

Други обли материали за занаятчийска
преработка от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.12

Необработен дървен материал от широколистни
дървесни видове, различни от тропическите

02.20.12.00.00

Необработен дървен материал от широколистни
дървесни видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.10.00

Трупи за бичене от широколистни дървесни
видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.11.00

Трупи за бичене от бук

м3

02.20.12.12.00

Трупи за бичене от дъб

м3

02.20.12.13.00

Трупи за бичене от цер

м3

02.20.12.14.00

Трупи за бичене от топола

м3

02.20.12.15.00

Трупи за бичене от орех

м3

02.20.12.16.00

Трупи за бичене от акация

м3

02.20.12.17.00

Трупи за бичене от липа

м3

02.20.12.19.00

Трупи за бичене от други широколистни
дървесни видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.20.00

Трупи за шперплат от широколистни дървесни
видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.21.00

Трупи за шперплат от бук

м3

02.20.12.22.00

Трупи за шперплат от топола

м3

02.20.12.29.00

Трупи за шперплат от други широколистни
дървесни видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.30.00

Трупи за фурнир от широколистни дървесни
видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.31.00

Трупи за фурнир от бук

м3

02.20.12.32.00

Трупи за фурнир от дъб

м3

02.20.12.39.00

Трупи за фурнир от други широколистни
дървесни видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.40.00

Трупи за траверси от широколистни дървесни
видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.41.00

Трупи за траверси от бук

м3

02.20.12.42.00

Трупи за траверси от дъб

м3

02.20.12.43.00

Трупи за траверси от цер

м3

02.20.12.49.00

Трупи за траверси от други широколистни
дървесни видове, различни от тропическите

м3

Допълнителна
измерителна
единица

БРОЙ 97
Код по
ПРОДАГРО – 2015

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 1 9
Основна измерителна
единица

02.20.12.50.00

Трупи с друго предназначение от широколистни
дървесни видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.51.00

Трупи с друго предназначение от бук

м3

02.20.12.52.00

Трупи с друго предназначение от дъб

м3

02.20.12.53.00

Трупи с друго предназначение от габър

м3

02.20.12.54.00

Трупи с друго предназначение от топола

м3

02.20.12.55.00

Трупи с друго предназначение от липа

м3

02.20.12.56.00

Трупи с друго предназначение от орех

м3

02.20.12.59.00

Трупи с друго предназначение от други
широколистни видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.60.00

Стълбове, пилоти, обли греди и тънки трупи от
широколистни дървесни видове, различни от
тропическите

м3

02.20.12.61.00

Стълбове за електрически и телефоннотелеграфни линии от широколистни дървесни
видове

м3

02.20.12.62.00

Пилоти от широколистни дървесни видове

м3

02.20.12.63.00

Обли греди от широколистни дървесни видове

м3

02.20.12.64.00

Тънки трупи от широколистни дървесни видове

м3

02.20.12.70.00

Подпори от широколистни дървесни видове

м3

02.20.12.71.00

Подпори, тунелни, от широколистни дървесни
видове

м3

02.20.12.72.00

Подпори, минни, от широколистни дървесни
видове

м3

02.20.12.73.00

Минни скари от широколистни дървесни видове

м3

02.20.12.79.00

Подпори, други, от широколистни дървесни
видове

м3

02.20.12.80.00

Обли материали, дребни, от широколистни
дървесни видове

м3

02.20.12.81.00

Мертеци от широколистни дървесни видове

м3

02.20.12.82.00

Колове от широколистни дървесни видове

м3

02.20.12.89.00

Други обли материали, дребни, от широколистни
дървесни видове

м3

02.20.12.90.00

Други обли материали с друго предназначение
от широколистни дървесни видове, различни от
тропическите

м3

02.20.12.91.00

Други обли материали за производство на
химична дървесна маса от широколистни
дървесни видове

м3

02.20.12.92.00

Други обли материали за плочи от дървесни
частици или влакна от широколистни дървесни
видове, различни от тропическите

м3

02.20.12.93.00

Други обли материали за занаятчийска
преработка от широколистни дървесни видове

м3

02.20.13

Необработен дървен материал от тропически
дървесни видове

Допълнителна
измерителна
единица
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БРОЙ 97
Основна измерителна
единица

02.20.13.00.00

Необработен дървен материал от тропически
дървесни видове

02.20.14

Дърва за горене от иглолистни дървесни видове

02.20.14.10.00

Дърва и вършина за горене от иглолистни
дървесни видове

м3

02.20.14.11.00

Дърва за горене от иглолистни дървесни видове

м3

02.20.14.12.00

Вършина, използвана за горене, от иглолистни
дървесни видове

м3

02.20.15

Дърва за горене от широколистни дървесни
видове

02.20.15.10.00

Дърва и вършина за горене от широколистни
дървесни видове

м3

02.20.15.11.00

Дърва за горене от твърди широколистни
дървесни видове

м3

02.20.15.12.00

Дърва за горене
дървесни видове

широколистни

м3

02.20.15.13.00

Вършина, използвана за горене, от широколистни
дървесни видове

м3

02.30

Събиране
продукти

02.30.12

Шеллак; естествени клейове, смоли, смолисти
клейове и балсами

02.30.12.00.00

Естествени лакове; естествени клейове, смоли,
смолисти клейове и балсами

02.30.20

Естествен корк, необработен или само почистен

02.30.20.00.00

Естествен корк, необработен или само почистен

02.30.30

Части на растения, без цветове и цветни пъпки;
треви, мъхове и лишеи за букети или украса

02.30.30.00.00

Други части на растения, без цвят и пъпки
(иглолиста, листа, вършина); треви, мъхове и
лишеи: за букети

03.00

Рибно стопанство и свързани с него услуги

03.00.1

Декоративна риба и друга риба, негодна за
консумация от човека, жива

03.00.10.10.00

Декоративна риба (сладководна и морска), жива

кг

03.00.10.20.00

Друга риба, негодна за консумация от човека,
жива

кг

03.00.2

Риба, годна за консумация от човека, жива,
прясна или охладена

03.00.21.00.00

Риба, годна за консумация от човека, жива

03.00.21.10.00

Пъстърви, живи (Salmo, Oncorhynchus)

кг

03.00.21.21.00

Шаранови риби, живи

кг

03.00.21.25.00

Змиорки (Anguilla spp.)

кг

03.00.21.30.00

Друг вид жива риба

кг

03.00.21.30.10

Друг вид жива сладководна риба

кг

03.00.21.30.20

Друг вид жива морска риба

кг

03.00.21.40.00

Зарибителен материал

на

от

меки

диворастящи

и

Допълнителна
измерителна
единица

м3

недървесни

кг

кг

кг

-

хил. бр.

кг
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ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 2 1
Основна измерителна
единица

Допълнителна
измерителна
единица

03.00.21.41.00

Личинки

хил. бр.

03.00.21.41.01

Личинки от дъгова (американска) пъстърва

хил. бр.

03.00.21.41.02

Личинки от балканска пъстърва

хил. бр.

03.00.21.41.03

Личинки от сивен

хил. бр.

03.00.21.41.04

Личинки от сьомгови риби

хил. бр.

03.00.21.41.05

Личинки от други пъстървови риби

хил. бр.

03.00.21.41.06

Личинки от шаран

хил. бр.

03.00.21.41.07

Личинки от толстолоб

хил. бр.

03.00.21.41.08

Личинки от амур

хил. бр.

03.00.21.41.09

Личинки от буфало

хил. бр.

03.00.21.41.10

Личинки от есетрови риби

хил. бр.

03.00.21.41.20

Личинки от американски сом

хил. бр.

03.00.21.41.30

Личинки от други сладководни риби

хил. бр.

03.00.21.41.40

Личинки от калкан

хил. бр.

03.00.21.41.90

Личинки от други морски риби

хил. бр.

03.00.21.42.00

Еднолетен зарибителен материал

хил. бр.

кг

03.00.21.42.01

Еднолетен зарибителен материал от дъгова
(американска) пъстърва

хил. бр.

кг

03.00.21.42.02

Еднолетен зарибителен материал от балканска
пъстърва

хил. бр.

кг

03.00.21.42.03

Еднолетен зарибителен материал от сивен

хил. бр.

кг

03.00.21.42.04

Еднолетен зарибителен материал от сьомгови
риби

хил. бр.

кг

03.00.21.42.05

Еднолетен зарибителен
пъстървови риби

хил. бр.

кг

03.00.21.42.06

Еднолетен зарибителен материал от шаран

хил. бр.

кг

03.00.21.42.07

Еднолетен зарибителен материал от толстолоб

хил. бр.

кг

03.00.21.42.08

Еднолетен зарибителен материал от амур

хил. бр.

кг

03.00.21.42.09

Еднолетен зарибителен материал от буфало

хил. бр.

кг

03.00.21.42.10

Еднолетен зарибителен материал от есетрови
риби

хил. бр.

кг

03.00.21.42.20

Еднолетен зарибителен материал от американски
сом

хил. бр.

кг

03.00.21.42.30

Еднолетен зарибителен
сладководни риби

хил. бр.

кг

03.00.21.42.40

Еднолетен зарибителен материал от калкан

хил. бр.

кг

03.00.21.42.90

Еднолетен зарибителен
морски риби

хил. бр.

кг

03.00.21.43.00

Едногодишен зарибителен материал

хил. бр.

кг

03.00.21.43.01

Едногодишен зарибителен материал от дъгова
(американска) пъстърва

хил. бр.

кг

03.00.21.43.02

Едногодишен
зарибителен
балканска пъстърва

хил. бр.

кг

03.00.21.43.03

Едногодишен зарибителен материал от сивен

хил. бр.

кг

материал

материал

материал

от

от

от

други

други

други

материал

от

С Т Р.
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Код по
ПРОДАГРО – 2015

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

БРОЙ 97
Основна измерителна
единица

Допълнителна
измерителна
единица

03.00.21.43.04

Едногодишен зарибителен материал от сьомгови
риби

хил. бр.

кг

03.00.21.43.05

Едногодишен зарибителен материал от други
пъстървови риби

хил. бр.

кг

03.00.21.43.06

Едногодишен зарибителен материал от шаран

хил. бр.

кг

03.00.21.43.07

Едногодишен
толстолоб

хил. бр.

кг

03.00.21.43.08

Едногодишен зарибителен материал от амур

хил. бр.

кг

03.00.21.43.09

Едногодишен зарибителен материал от буфало

хил. бр.

кг

03.00.21.43.10

Едногодишен зарибителен материал от есетрови
риби

хил. бр.

кг

03.00.21.43.20

Едногодишен
зарибителен
американски сом

от

хил. бр.

кг

03.00.21.43.30

Едногодишен зарибителен материал от други
сладководни риби

хил. бр.

кг

03.00.21.43.40

Едногодишен зарибителен материал от калкан

хил. бр.

кг

03.00.21.43.90

Едногодишен зарибителен материал от други
морски риби

хил. бр.

кг

03.00.21.44.00

Живи риби за разплод (ремонт и производители)

хил. бр.

кг

03.00.21.44.01

Живи риби за разплод от дъгова (американска)
пъстърва

хил. бр.

кг

03.00.21.44.02

Живи риби за разплод от балканска пъстърва

хил. бр.

кг

03.00.21.44.03

Живи риби за разплод от сивен

хил. бр.

кг

03.00.21.44.04

Живи риби за разплод от сьомгови риби

хил. бр.

кг

03.00.21.44.05

Живи риби за разплод от други пъстървови риби

хил. бр.

кг

03.00.21.44.06

Живи риби за разплод от шаран

хил. бр.

кг

03.00.21.44.07

Живи риби за разплод от толстолоб

хил. бр.

кг

03.00.21.44.08

Живи риби за разплод от амур

хил. бр.

кг

03.00.21.44.09

Живи риби за разплод от буфало

хил. бр.

кг

03.00.21.44.10

Живи риби за разплод от есетрови риби

хил. бр.

кг

03.00.21.44.20

Живи риби за разплод от американски сом

хил. бр.

кг

03.00.21.44.30

Живи риби за разплод от други сладководни
риби

хил. бр.

кг

03.00.21.44.40

Живи риби за разплод от калкан

хил. бр.

кг

03.00.21.44.90

Живи риби за разплод от други морски риби

хил. бр.

кг

03.00.22.00.00

Риба, годна за консумация от човека, прясна
или охладена

кг

03.00.22.10.00

Пъстървови риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.11.00

Пъстърви, пресни или охладени

кг

03.00.22.11.01

Пъстърва, дъгова американска

кг

03.00.22.11.02

Пъстърва, балканска

кг

03.00.22.11.03

Пъстърва, сиг

кг

03.00.22.11.04

Пъстърва, пелед

кг

03.00.22.11.05

Пъстърва, рипус

кг

03.00.22.11.06

Пъстърва, сивен

кг

03.00.22.11.09

Други пъстървови

кг

зарибителен

материал

материал

от

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДАГРО – 2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 2 3
Основна измерителна
единица

03.00.22.12.00

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus), пресни
или охладени

кг

03.00.22.13.00

Атлантически сьомги (Salmo salar), пресни или
охладени

кг

03.00.22.14.00

Дунавска пъстърва (Hucho hucho), прясна или
охладена

кг

03.00.22.19.00

Други пъстървови риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.20.00

Плоски риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.21.00

Калканови риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.21.01

Калкан черноморски (Scofhalmides)

кг

03.00.22.22.00

Писии (атлантическа,
пресни или охладени

03.00.22.23.00

Писия от вида „Pleuronectes platessa“

кг

03.00.22.24.00

Морски език (Solea spp.)

кг

03.00.22.29.00

Други плоски риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.30.00

Шаранови риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.31.00

Шаран

кг

03.00.22.32.00

Толстолоб

кг

03.00.22.33.00

Бял амур

кг

03.00.22.34.00

Каракуда

кг

03.00.22.35.00

Платика

кг

03.00.22.36.00

Буфало

кг

03.00.22.37.00

Бяла мряна

кг

03.00.22.39.00

Други шаранови риби

кг

03.00.22.39.01

Скобар

кг

03.00.22.39.02

Червеноперка

кг

03.00.22.39.03

Лин

кг

03.00.22.39.04

Уклей

кг

03.00.22.39.05

Мъздруга

кг

03.00.22.39.06

Распер

кг

03.00.22.39.09

Шаранови риби, н.д.

кг

03.00.22.40.00

Есетрови риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.41.00

Моруна

кг

03.00.22.42.00

Чига

кг

03.00.22.43.00

Есетра

кг

03.00.22.44.00

Пъструга

кг

03.00.22.45.00

Бестер

кг

03.00.22.49.00

Други есетрови риби

кг

03.00.22.50.00

Хищни сладководни риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.51.00

Бяла риба (сулка)

кг

03.00.22.52.00

Щука

кг

03.00.22.53.00

Европейски сом

кг

03.00.22.54.00

Американски сом (канален)

кг

03.00.22.55.00

Речен костур

кг

тихоокеанска,

черна),

кг

Допълнителна
измерителна
единица

С Т Р.
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ПРОДАГРО – 2015

ВЕСТНИК

Наименование на позицията
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Основна измерителна
единица

03.00.22.59.00

Други хищни сладководни риби, н.д.

кг

03.00.22.60.00

Черноморски риби, пресни или охладени, н.д.

кг

03.00.22.61.00

Черноморски сафрид

кг

03.00.22.62.00

Паламуд, вкл. циганка и торук

кг

03.00.22.63.00

Лефер, вкл. чернокоп

кг

03.00.22.64.00

Хамсия

кг

03.00.22.65.00

Кефал

кг

03.00.22.66.00

Попчета

кг

03.00.22.70.00

Риби от рода „Thunnus“, пресни или охладени

кг

03.00.22.71.00

Бял тон

кг

03.00.22.72.00

Тон с жълти перки – албакор

кг

03.00.22.73.00

Скокливи риби или риби с набразден корем
(Eutunnus pelamis)

кг

03.00.22.79.00

Други риби от рода „Thunnus“

кг

03.00.22.81.00

Дунавска скумрия – карагьоз (Alossa pontica)

кг

03.00.22.82.00

Херинги, пресни или охладени

кг

03.00.22.90.00

Други риби, пресни или охладени

кг

03.00.22.91.00

Сардини и сардинели

кг

03.00.22.92.00

Черноморска копърка (цаца, трицона) и шпрот
(Sprattus sprattus)

кг

03.00.22.93.00

Трески,
атлантическа
(Gadus
morhua),
гренландска (Gadus ogac), тихоокеанска (Gadus
macrocephalus)

кг

03.00.22.94.00

Треска от вида „Melanogrammus aeglefinus“

кг

03.00.22.95.00

Риби с черни петна по гърба от вида трескови
(Pollachius virens)

кг

03.00.22.96.00

Скумрии

кг

03.00.22.97.00

Акули

кг

03.00.22.98.00

Змиорки

кг

03.00.22.99.00

Други риби, пресни или охладени, н.д.

кг

03.00.3

Ракooбразни, без замразените

03.00.30.10.00

Ракообразни, без замразените

кг

03.00.30.11.00

Лангусти, без замразените

кг

03.00.30.12.00

Омари, без замразените

кг

03.00.30.13.00

Скариди, без замразените

кг

03.00.30.14.00

Раци, без замразените

кг

03.00.30.14.01

Раци морски, без замразените

кг

03.00.30.14.02

Раци речни, без замразените

кг

03.00.30.19.00

Други ракообразни, без замразените

кг

03.00.4

Мекотели и други водни безгръбначни, живи,
пресни или охладени

03.00.40.10.00

Стриди

кг

03.00.40.20.00

Миди „Сен Жак“ и други миди от родовете
„Pecten Shlamus“ или „Placopecten“, живи, пресни
или охладени

кг

Допълнителна
измерителна
единица

БРОЙ 97
Код по
ПРОДАГРО – 2015

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 2 5
Основна измерителна
единица

03.00.40.30.00

Миди от вида „Mytilus spp.“, живи, пресни или
охладени

кг

03.00.40.40.00

Миди от вида „Perna spp.“, живи, пресни или
охладени

кг

03.00.40.50.00

Сепия и сепиоли, калмари и рогачи, живи,
пресни или охладени

кг

03.00.40.60.00

Октоподи (Octopus spp.), живи, пресни или
охладени

кг

03.00.40.90.00

Други мекотели и други водни безгръбначни,
живи, пресни или охладени

кг

03.00.40.91.00

Миди и сърцевидки (семейства Arcidae,
Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,
Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae,
Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae),
живи, пресни или охладени

кг

03.00.40.92.00

Рапани, живи, пресни или охладени

кг

03.00.40.99.00

Водни безгръбначни, различни от ракообразните
и мекотелите, живи, пресни, охладени

кг

03.00.51

Естествени перли, необработени

03.00.51.00.00

Естествени перли, необработени

03.00.52

Култивирани перли, необработени

03.00.52.00.00

Култивирани перли, необработени

03.00.61

Корали и подобни материали, черупки и
обвивки от мекотели, от ракообразни или от
иглокожи и кости от сепия

03.00.61.00.00

Корали, черупки и обвивки от мекотели, от
ракообразни или от иглокожи и кости от сепия

03.00.62

Естествени сюнгери от животински произход

03.00.62.00.00

Естествени сюнгери от животински произход

03.00.63

Морска трева и други водорасли, годни за
консумация от човека, от естествени водоеми

03.00.63.00.00

Морска трева и други водорасли, годни за
консумация от човека

03.00.65

Морска трева и други водорасли, негодни за
консумация от човека, от естествени водоеми

03.00.65.00.00

Морска трева и други водорасли, негодни за
консумация от човека

03.00.69

Други водни растения, животни и техните
продукти, н.д.

03.00.69.00.00

Китове, делфини и морски свине; ламантини и
дюгони; тюлени, морски лъвове и моржове

03.00.71

Услуги, свързани с риболова

03.00.71.00.00

Услуги, свързани с риболова

03.00.72

Услуги, свързани с аквакултурите

Допълнителна
измерителна
единица

кг
кг

кг

кг

кг

кг

кг

-

03.00.72.00.00
Услуги, свързани с аквакултурите
2. Утвърдената номенклатура по т. 1 влиза в сила от 1 януари 2015 г.
3. Тази заповед отменя Заповед № РД-07-22 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 14
от 2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 1 от 2011 г. и бр. 11 от 2012 г.).

7897

Председател:
С. Цветарски

С Т Р.
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70. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 ноември 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
11 681 514
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 522 735
Инвестиции в ценни книжа
26 248 722
Всичко активи:
40 452 971
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
12 009 722
Задължения към банки
13 180 434
Задължения към правителството
и бюджетни организации
8 644 489
Задължения към други депозанти
1 054 722
Депозит на управление „Банково“
5 563 604
Всичко пасиви:
40 452 971
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 ноември 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34 433
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 644 272
Дълготрайни материални и
нематериални активи
143 374
Други активи
10 944
Депозит в управление „Емисионно“ 5 563 604
Всичко активи:
7 396 627
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 087 292
Други пасиви
20 761
Всичко задължения
3 108 053
Основен капитал
20 000
Резерви
4 231 608
Неразпределена печалба
36 966
Всичко собствен капитал:
4 288 574
Всичко пасиви:
7 396 627
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
7882
64. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-116 от 4.12.2015 г. за строеж: „Възстановяване на проектната скорост в междугарието
Курило – Реброво, път № 2 от км 13+294 до км
23+632 с дължина 10 338 м, с прилежащи гари:
гара Курило – т.п. 2 с дължина 980 м и прилежащи
стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и
№ 14 с дължина 46 м, както и между стрелки № 3
и № 9 с дължина 22 м, и гара Реброво – т.п. 2 с
дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1 и 2“, на
територията на Столична община – район „Нови
Искър“, и община Своге. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
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от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7956
91. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване на м. Овча купел, стар кв.
12 и част от кв. 23, кв. 227 и 230 в граници: улица
от о.т. 460 до о.т. 463, улица от о.т. 463 до о.т. 464а,
улица от о.т. 464а до о.т. 469, УПИ I – за търговия,
бизнес център, трафопост, улица от о.т. 486а до
о.т. 460. Проектът е изложен в район „Овча купел“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Овча купел“ – Столична община.
7929
93. – Община Бяла, област Русе, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните
страни, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП),
поземлен имот № 990001, местност Без местност
по КВС на гр. Бяла, ЕКАТТЕ 07603 за външно ел.
захранване с кабелна линия НН на склад за селскостопанска техника, с възложител: ГПК „Наркооп“,
гр. Бяла, област Русе, бул. Стефан Стамболов 46,
представлявано от Иван Касобов – председател,
разрешен с Решение № 131 (по протокол № 13
от 14.10.2015 г.) на Общинския съвет – гр. Бяла,
област Русе. Съгласно предварителен договор за
присъединяване на клиент към електроразпределителната мрежа № Р15-6269 от 12.09.2015 г., сключен
с „Енерго про Мрежи“ – АД, външното захранване
на имота може да се осъществи от стълб № 23,
клон „А“ от въздушна мрежа НН на трафопост
№ 2 Бяла. Съгласно предварителния договор от
стълб 23 до табло електромерно ТЕ, което ще се
монтира на границата на имот № 990001, се предвижда подземно полагане на кабелна линия НН.
Трасето на кабелната линия НН по възможност
да преминава по банкета на обслужващия път,
общинска собственост, като сервитутната зона не
засяга частни имоти. Сервитутната зона за кабелна линия НН извън урбанизираните територии е
4 м – по 2 м от двете страни на оста на трасето,
съгласно приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1
на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на
енергийните обекти. Трасето на кабелната линия
е изцяло извън урбанизираната територия. На
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинска администрация.
7932
62. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и заявление вх. № Гр-1731 от 15.10.2015 г.
от Ивалин Христов Григоров – наследник на
Христо Григоров Бонев, съобщава на всички
заинтересовани лица, че е изготвен проект от
лицензиран геодезист за нанасяне на имот с
проектен № 15 и сгради ПЖ с площ 121,8 кв. м
и навес с площ 87,8 кв. м в строителния полигон на махала Бойчиновци, кв. Белица, община
Ихтиман, Софийска област. Имотът е собственост на наследници на Христо Григоров Бонев
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съгласно удостоверение за наследници № 56 от
19.03.2013 г. Проектът се намира в отдел „ТСУ“
при Община Ихтиман и на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с него, като при необходимост
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения до общинската администрация.
7893
31. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план,
на подземен елекропровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 27499.181.14, преминаващи през ПИ:
полски пътища, публична общинска собственост,
с № 27499.179.101, № 27499.180.184 и № 27499.181.63;
пасища, мери № 27499.179.397 и № 27499.179.518 и
напоителен канал № 27499.179.25, всички в землището на с. Енина, община Казанлък, с обща
дължина на ел. трасето 295 м и общ сервитут
166,5 кв. м, а за водопровода с дължина 46 м
и сервитут 27,6 кв. м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него.
7915
31. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение
на общ устройствен план и изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване
за урегулирани поземлени имоти II, V и VI от кв.
314 по плана на гр. Ловеч. Проектът е изложен в
сградата на Община Ловеч – стая 227. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7966
10. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
водопровод ∅ 90 мм за външно водоснабдяване
на обект: „Автосервиз“ в поземлен имот (ПИ)
№ 148013, ЕК АТТЕ 14787, местност Азмака,
землище с. Георги Добрево, община Любимец,
преминаващ през имоти – публична общинска
собственост: № 000070 и № 000463 – полск и
път. Проектът е изложен в сградата на Община
Любимец, отдел „УТ“, стая № 9, и може да се
разгледа всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7892
11. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане
на кабелна линия СрН (20 kV) за външно ел.
захранване на обект: „Автосервиз“ в поземлен
имот (ПИ) № 148013, ЕКАТТЕ 14787, местност
Азмака, землище с. Георги Добрево, община
Любимец, преминаващо през имот – публична
общинска собственост: № 000070 – полски път,
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и имот – частна собственост: № 148013 – за бензиностанция, газостанция. Проектът е изложен в
сградата на Община Любимец, отдел „УТ“, стая
№ 9, и може да се разгледа всеки работен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7891
12. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
кабелна линия НН (0,4 kV) за външно ел. захранване на обект: „Автосервиз“ в поземлен имот
(ПИ) № 148013, ЕКАТТЕ 14787, местност Азмака,
землище с. Георги Добрево, община Любимец,
преминаващо през имоти – публична общинска
собственост: № 000070 – полски път, № 000478 и
№ 000480 – дерета, и имот – частна собственост:
№ 150022 – за паркинг. Проектът е изложен в
сградата на Община Любимец, отдел „УТ“, стая
№ 9, и може да се разгледа всеки работен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7890
82. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план, за изграждане на
водопроводно отклонение за захранване на имот
№ 058053, местност Широк трап, в землището
на с. Смилец, община Силистра. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
7916
14. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване на поземлен имот
извън урбанизираната територия на НПИ № 102054
по КВС в землището на гр. Сливница за обект:
„Логистичен център и локално пречиствателно
съоръжение“ и зона предимно производствена
(Пп), транспортно-комуникационен план и трасе
на ел. захранване. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7889

СЪДИЛИЩА
Костинбродският районен съд, ІV състав, призовава Олег Олегович Носов, с неизвестен адрес в
Р. Казахстан, да се яви в съда на 17.02.2016 г. в 13
ч. като ответник по гр. д. № 487/2015 г., заведено
от Нели Валентинова Носова по чл. 132, ал. 1,
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т. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7961
Самоковският районен съд призовава Константин Викторович Глазов, гражданин на Руската
федерация, с адрес: Руска федерация, Москва,
ул. Полярная 9-4-337, роден на 31.03.1981 г. в Москва, да се яви в Самоковския районен съд в съдебно
заседание на 28.01.2016 г. по гр.д. № 519/2014 г.,
заведено от „Ханрок Дивелъпмънтс“ – ООД,
Варна, за обявяване за окончателни на предварителни договори от 7.07.2009 г. за продажба на
недвижими имоти в с. Говедарци. В случай че не
се яви в съдебното заседание и не упълномощи
представител, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 35, ал. 2 от Кодекса
за международното частно право.
7960
Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
Анастасиос Андреас Фунтас, гражданин на Репуб
лика Гърция, роден на 15.01.1970 г., с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гр. отделение, 84
състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от исковата молба и приложенията по гр. д. № 49593/2014 г., подадена от Невена
Руменова Бацелова, с правно основание чл. 127
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от Семейния кодекс. В случай че не се яви, за
да получи съдебни книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител.
7959

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Софийският градски съд с определение от
25.11.2015 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружение с нестопанска цел
„Футболен клуб Обеля“, София, на 14.01.2016 г.
в 17 ч. в София, район „Връбница“, ж.к. Обеля,
ул. Първа № 28, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност на председателя на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване
от длъжност на членовете на управителния съвет
на сдружението; 3. промяна на броя на членовете
на управителния съвет на сдружението от 3 на 5;
4. избор на нови членове на управителния съвет
на сдружението; 5. избор на председател на управителния съвет на сдружението; 6. приемане на
нови членове в сдружението; 7. прекратяване на
членството на членове на сдружението поради
настъпила смърт; 8. приемане на промени в устава
на сдружението; 9. разни. 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.
7958

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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