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 Постановление № 2 от 6 януари
2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините
и казеинатите, предназначени за консумация от човека
 Постановление № 4 от 9 януари
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
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Министерство
на отбраната
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военнопочивното дело
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 Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември
2016 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба № 54 от 29 декември 2016 г.
за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
ОТ 6 ЯНУАРИ 2017 Г.
за приемане на Наредба за специфичните
изисквания към казеините и казеинатите,
предназначени за консумация от човека
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата
за изискванията към някои млечни белтъци – казеини и казеинати, предназначени за
консумация от човека, приета с Постановление
№ 302 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ,
бр. 1 от 2004 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за специфичните изисквания към казеините
и казеинатите, предназначени за консумация
от човека
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят специфичните изисквания към наименованията,
състава, характеристиките и етикетирането на
казеините и казеинатите, както и на техните
смеси, предназначени за консумация от човека.
Раздел II
Изисквания към наименованията, състава и
характеристиките на казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
Чл. 2. „Кисел казеин за хранителни цели“
е млечен продукт, получен чрез отделяне,
измиване и изсушаване на пресечения с киселина коагулат на обезмасленото мляко и/
или на други продукти, получени от мляко.
Чл. 3. „Сирищен казеин за хранителни
цели“ е млечен продукт, получен чрез отделяне, измиване и изсушаване на коагулата
на обезмасленото мл яко и/или на дру ги
продукти, получени от мляко. Коагулатът се
получава чрез реакцията на сирищния или
други коагулиращи ензими.

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

Чл. 4. „Казеинат за хранителни цели“ е
млечен продукт, получен чрез взаимодействие
на казеин за хранителни цели или казеинов,
пресечен коагулат за хранителни цели с неутрализиращи агенти, последвано от изсушаване.
Чл. 5. Наименованията на продуктите по
чл. 2 – 4 се използват за търговско обозначаване само за продукти, които отговарят
на изискванията, определени с тази наредба.
Чл. 6. (1) Казеините по чл. 2 трябва да
съдържат:
1. влага – не повече от 12 на сто от масата;
2. млечен белтък, изчислен на база сухо
вещество – не по-малко от 90 на сто от масата, от който съдържанието на казеин е не
по-малко от 95 на сто от масата;
3. млечни мазнини – не повече от 2 на сто
от масата;
4. пепел, включително P 2O5 – не повече от
2,5 на сто от масата;
5. безводна лактоза – не повече от 1 на
сто от масата;
6. утайка след изгаряне – не повече от
22,5 mg на 25 g.
(2) Максималната титруема киселинност
на казеините по ал. 1, изразена в 0,1 mol/l
разтвор на натриев хидроксид, не трябва да
е повече от 0,27 ml/g.
(3) Казеините по ал. 1 могат да съдържат
само следните спомагателни вещества, бактериални култури и разрешени съставки:
1. киселини:
а) млечна киселина;
б) солна киселина;
в) сярна киселина;
г) лимонена киселина;
д) оцетна киселина;
е) ортофосфатна киселина;
2. бактериални култури, произвеждащи
млечна киселина;
3. суроватка.
Чл. 7. (1) Казеините по чл. 3 трябва да
съдържат:
1. влага – не повече от 12 на сто от масата;
2. млечен белтък, изчислен на база сухо
вещество – не по-малко от 84 на сто от масата, от който съдържанието на казеин е не
по-малко от 95 на сто от масата;
3. млечни мазнини – не повече от 2 на сто
от масата;
4. пепел, включително P 2O5 – не повече от
7,5 на сто от масата;
5. безводна лактоза – не повече от 1 на
сто от масата;
6. утайка след изгаряне – не повече от
15 mg на 25 g.
(2) Казеините по ал. 1 могат да съдържат
само следните спомагателни вещества:
1. сирище, отговарящо на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно ензимите в
храните и за изменение на Директива 83/417/
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ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999
на Съвета, Директива 2000/13/ЕО на Съвета
и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ, L 354 от
31.12.2008 г.);
2. други ензими за коагулиране на млякото,
отговарящи на изискванията на Регламента
по т. 1.
Чл. 8. (1) Казеинатите по чл. 4 трябва да
съдържат:
1. влага – не повече от 8 на сто от масата;
2. млечен белтък, изчислен на база сухо
вещество – не по-малко от 88 на сто от масата, от който съдържанието на казеин е не
по-малко от 95 на сто от масата;
3. млечни мазнини – не повече от 2 на сто
от масата;
4. безводна лактоза – не повече от 1 на
сто от масата;
5. утайка след изгаряне – не повече от
22,5 mg на 25 g.
(2) За казеинатите по ал. 1 стойността на
рН трябва да е от 6,0 до 8,0.
(3) В казеинатите по ал. 1 могат да се
влагат следните добавки в храните, представляващи неутрализиращи и буфериращи
агенти: хидроксиди, карбонати, фосфати и
цитрати на: натрий, калий, калций, амониев
йон и магнезий.
Чл. 9. (1) Съдържанието на олово в казеи
ните по чл. 2 и 3 и в казеинатите по чл. 4
трябва да е не повече от 0,75 mg/kg.
(2) Казеините по чл. 2 и 3 и казеинатите
по чл. 4 не трябва да съдържат примеси в
25 g от продукта.
Чл. 10. (1) Казеините по чл. 2 и 3 имат
следните органолептични характеристики:
1. мирис – не трябва да притежават чужд
мирис;
2. външен вид: цвят – вариращ от бял до
кремавобял; без съдържание на бучки, които
при лек натиск да не могат да се раздробят.
(2) Казеинатите по чл. 4 имат следните
органолептични характеристики:
1. мирис – много слаб чужд аромат и мирис;
2. външен вид: цвят – вариращ от бял до
кремавобял; без съдържание на бучки, които
при лек натиск да не могат да се раздробят;
3. разтворимост – почти напълно разтворим в дестилирана вода с изключение на
калциевия казеинат.
Раздел IIІ
Изисквания към етикетирането на казеините
и казеинатите, предназначени за консумация
от човека
Чл. 11. (1) Върху опаковките, контейнерите
или етикетите на казеините по чл. 2 и 3 и
на казеинатите по чл. 4 с незаличими букви,
ясно и четливо се обявяват и следните данни:
1. наименованието на продукта, като при
казеинатите се посочват и катионът или катионите, изброени в чл. 8, ал. 3;
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2. в случай на продукти, предлагани на
пазара като смеси, се добавят и:
а) думите „смес от ……“, следвани от наименованията на съответните продукти, влизащи в състава на сместа, подредени по маса
в низходящ ред;
б) посочване на катиона или катионите на
изброените в чл. 8, ал. 3 вложени добавки в
храните – в случай на казеинати;
в) съдържанието на млечен белтък – в
случай на смеси, съдържащи казеинати;
3. нетната маса на продуктите в килограми
или грамове;
4. името или търговското наименование и
адреса на производителя, под чието име или
търговско наименование се предлага продук
тът на пазара; в случай че производителят не е
установен в Европейския съюз – на вносителя
на дадения продукт;
5. при внос от трети държави – името на
държавата на произход;
6. идентификация на партидата продукти
или дата на производство.
(2) Данните по ал. 1, т. 2, буква „в“, т. 3 – 5
могат да се обявяват само в придружаващата
документация.
Чл. 12. Данните по чл. 11, ал. 1, т. 1 могат
да се обявяват на няколко езика, като на територията на Република България не се допуска
предлагането на пазара на казеините по чл. 2
и 3 и на казеинатите по чл. 4, когато тези
данни не са отбелязани по ясен и разбираем
начин на български език.
Чл. 13. Когато в казеините по чл. 2 и 3 и в
казеинатите по чл. 4 минималното съдържание
на млечни белтъци съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2,
чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 2 е повишено,
това може да се отбележи върху опаковките,
контейнерите или етикетите им.
Чл. 14. (1) Когато казеините по чл. 2 и 3
и казеинатите по чл. 4 не отговарят на изискването по чл. 9, те не се използват за
консумация от човека.
(2) Допуска се казеините и казеинатите
по ал. 1 да се предлагат на пазара за други
цели, в случай че се използват наименования, различни от посочените в чл. 2 – 4, и
се етикетират по начин, който не подвежда
купувача по отношение на техния характер,
качество или предназначената употреба.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата „примеси“
са чужди тела, като дървесни или метални
частици, косми или части от насекоми.
§ 2. С тази наредба се въвеж дат изискванията на Директива (ЕС) 2015/2203 на
Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на
държавите членки във връзка с казеините и
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казеинатите, предназначени за консумация от
човека и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО
на Съвета (ОВ, L 314 от 1.12.2015 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 4 от Закона за храните.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на официалния
контрол по Закона за храните.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер общо 7 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2017 г., разпределени, както следва:
1. за текущи разходи за изпълнение на
дейности по противодействие на битовата
престъпност – 5 000 000 лв.;
2. за закупуване на нови моторни превозни
средства – 2 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. по
„Политика в областта на противодействието на
престъпността и опазването на обществения
ред“, бюджетна програма „Противодействие
на престъпността, опазване на обществения
ред и превенция“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. В Правилника за уст ройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
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бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и
85 от 2015 г. и бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г.), в
чл. 105, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „в рамките на допълнително одобрени разходи за тези дейности по
бюджета на МВР за съответната година“ се
заличават.
2. В т. 7 думите „при осигурени допълнително одобрени разходи за тези дейности по
бюджета на МВР за съответната година или
средства, предоставени на МВР по програми и механизми на Европейския съюз и по
други международни програми и договори“
се заличават.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното
дело (обн., ДВ, бр. 29 от 2011 г.; доп., бр. 45 от
2012 г.; изм. с Решение № 16705 от 13.12.2013 г.
на ВАС на РБ – бр. 50 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 15 и 81 от 2015 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 18
и 46 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „чужди армии“ се заменят
с „чужди или съюзнически въоръжени сили“.
2. Създава се т. 12:
„12. военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени
сили, които заемат длъжности в международни
организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и
придружаващите ги зависими лица, доколкото
това е предвидено в международен договор.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 5 се създава буква „в“:
„в) лицата по чл. 3, т. 12 заплащат почивката по цени, определени в заповедите на
министъра на отбраната по чл. 5; цената на
почивката включва себестойността за пълен
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пансион, добавка за вид помещение, ползване на паркинг до изчерпване на свободните
паркоместа, както и дължимия ДДС.“
2. В точка 9 думите „чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9 и 10“ се заменят с „чл. 3, т. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10 и 12“.
3. Създава се т. 11:
„11. по чл. 2, т. 3 и 3а – лицата по чл. 3,
т. 12 заплащат почивката по калкулации, утвърдени от министъра на отбраната по реда
на чл. 4, ал. 4.“
§ 3. В чл. 8, ал. 1 думите „чл. 3, т. 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9 и 10“ се заменят с „чл. 3, т. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 12“.
§ 4. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. Лицата по чл. 3, т. 12 в рамките на
една календарна година имат право да ползват до 10 дни за почивките през летния сезон
и до 10 дни за почивките през зимния сезон
при условията на чл. 4, ал. 1, т. 5, буква „в“.
Неусвоените дни не могат да се прехвърлят за
следващата календарна година. След изчерпване
на този лимит лицата по чл. 3, т. 12 могат да
почиват във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, като заплащат
почивките по цени, определени в заповедите
на министъра на отбраната по чл. 5.“
§ 5. В чл. 15, ал. 4 думите „чл. 3, т. 4, 8 и
9“ се заменят с „чл. 3, т. 4, 8, 9 и 12“.
§ 6. В чл. 22а думите „чл. 3, т. 1, 3, 4, 5,
7, 8, 9 и 10“ се заменят с „чл. 3, т. 1, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 и 12“.
§ 7. В § 1 на допълнителната разпоредба
се създава т. 6:
„6. „Зависимо лице“ е съпруг/съпруга на
член на чужди или съюзнически въоръжени
сили, както и лицата, спрямо които членът на
въоръжените сили или цивилният служител
упражнява родителски, настойнически или
попечителски права или е задължен да осигурява издръжка съгласно законодателството
на изпращащата държава, което се удостоверява с писмен документ от международната
структура или инициатива.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. За 2016 г. министърът на отбраната
издава заповед по чл. 5 за зимен отдих на
лицата по чл. 3, т. 12 в десетдневен срок от
влизане в сила на наредбата.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
108
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-5
от 15 декември 2016 г.

за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаване,
поддържане и съхраняване на кадастралната
карта и кадастралните регистри. С наредбата
се определят и класификаторът за начина на
трайно предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение
на недвижимите имоти.
Чл. 2. (1) Кадастърът съдържа данни за:
1. точките от геодезическата основа;
2. границите и очертанията на недвижимите
имоти – обекти на кадастъра, и на зоните на
ограничения;
3. подробните точки, определящи граници
и очертания;
4. недвижимите имоти;
5. зоните на ограничения;
6. а дминист рат ивно-тери ториа лни те и
териториалните единици и териториите с
еднакво трайно предназначение;
7. документите, удостоверяващи вещни
права;
8. собствениците и носителите на други
вещни права върху недвижимите имоти.
(2) С данните от кадастъра се създават
кадастралната карта, кадастралните регистри
и се извършват услуги съгласно наредбата по
чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния
регистър (ЗКИР).
(3) Кадастралната карта и кадастралните
регистри служат и за:
1. създаване и водене на имотния регистър;
2. изработване на устройствени планове и
инвестиционни проекти;
3. създаване на специализирани карти,
регистри и информационни системи по реда
на глава четвърта от ЗКИР;
4. други случаи, предвидени в закон или
друг нормативен акт.
(4) След одобряване на кадаст ра лната
карта и кадастралните регистри за съответната територия, за издаване на актове, с
които се признава или се прехвърля право
на собственост или се учредява, прехвърля,
изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот или се учредява
ипотека, се изисква скица от кадастралната
карта или схема на самостоятелен обект в
сграда или в съоръжение на техническата
инфраструктура, издадени от Агенцията по
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геодезия, картография и кадастър (АГКК). В
случаите на чл. 52, ал. 1 ЗКИР АГКК издава
скица-проект или схема-проект.
Чл. 3. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват по райони
за цялата територия на Република България,
определена от държавните є граници. Обхватът
на всеки район се определя със заповедта за
откриване на производство за създаване на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) Процесът по създаване на кадастъра се
отразява в информационно-административна
карта и регистър.
Чл. 4. (1) Данните от кадастъра се създават,
съхраняват и поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти се създават в цифров,
графичен и писмен вид и се поддържат в цифров
вид. Кадастралната карта и кадастралният
регистър на недвижимите имоти се излагат
за разглеждане от заинтересованите лица в
цифров или писмен вид.
(2) Кадастралната карта и специализираните карти се изработват в приетата и дефинирана
за територията на цялата страна геодезическа
система с използването на Ламбертова конична
конформна проекция с два стандартни паралела, а системата от правоъгълни равнинни
координати (х, у), въведена чрез нея, се означава като „Кадастрална координатна система
2005“ с параметри съгласно приложение № 11.
(3) Координатите на точките от геодезическата основа се съхраняват с точност до
милиметър, а на подробните точки – с точност
до сантиметър.
(4) Площите на поземлените имоти, на
сградите, на съоръженията на техническата
инфраструктура и на зоните на ограничения
се изчисляват чрез координатите на определящите ги подробни точки с точност до
квадратен метър.
(5) Площите на самостоятелните обекти се
извличат от акта за собственост, а при липса на
данни за площта в акта – от инвестиционния
проект и придружаващата го документация.
При липса на данни от акта за собственост
или от инвестиционния проект и придружаващата го документация площта се изчислява
от правоспособно лице по кадастър, след
измерване на място, при спазване условията
на § 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.).
Г л а в а

в т о р а

К АДАСТРАЛНА К АРТА
Раздел I
Съдържание на кадастралната карта
Чл. 5. (1) Кадастралната карта съдържа:
1. държавните граници;
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2. границите и наименованията на областите;
3. границите и наименованията на общините;
4. границите и наименованията на населените места и на районите на градове по чл. 10
от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България (ЗАТУРБ);
5. границите и номерата на кадастралните
райони;
6. границите и номерата на поземлените
имоти;
7. границите и/или очертанията и номерата на сградите и на съоръженията на
техническата инфраструктура, в които има
самостоятелни обекти;
8. очертанията и номерата на зоните на
ограничения;
9. териториите с еднакво трайно предназначение и териториите по чл. 13, ал. 4;
10. подробните точки, определящи границите и очертанията;
11. точките от геодезическата основа и
техните номера;
12. наименованията на местности, улици,
площади, булеварди, к варта ли, ж илищни
комплекси; природни и исторически забележителности; водни течения и водни площи;
пристанища, пътища, железопътни линии и
гари; музеи, училища и други обществени
сгради, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.
(2) Към кадастралната карта се създават
схеми на етажи за сгради и за съоръжения
на техническата инфраструктура, в които има
самостоятелни обекти.
(3) Точките от геодезическа основа имат
характеристики съгласно чл. 26, ал. 1.
(4) Подробните точки имат характеристики
за начин на означаване (материализиране) и
начин на определяне съгласно формата по
чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(5) Границите и очертанията имат характеристики за:
1. начин на означаване и/или материализиране;
2. йерархично ниво съгласно чл. 6, ал. 2;
3. ниво спрямо земната повърхност;
4. статут (актуална от одобрена кадастрална карта, неодобрена, спорна, историческа,
проектна).
(6) Точките, границите, очертанията и
затворените контури имат характеристики
за дата на възникване и дата на заличаване.
(7) Поземлени ят имот е непрекъсната
област.
(8) Данните по ал. 3 – 7 се представят чрез
формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
Чл. 6. (1) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 5
и 9 са и граници на поземлени имоти.
(2) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 7 имат
йерархични кадастрални нива в низходящ ред.
Когато граници от различни йерархични нива
съвпадат, в кадастралната карта се изобразява
границата от най-високо ниво.
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(3) За създаване на регистъра на границите на административно-териториалните и
териториалните единици границите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 – 4 получават идентификационен
код, който се състои от 3 полета с разделител
„точка“ („.“). Идентификационният код съдържа ЕК АТТЕ на двете съседни територии,
съответстващи на вида граници и номера на
участъка от границата.
(4) За държавната граница идентификационният код съдържа кода на съответната
държава.
Чл. 7. (1) Разграфката, номенклатурата и
изискванията за оформянето на съдържанието
на кадастралната карта са съгласно приложение № 1.
(2) Кадастралната карта в графичен вид се
създава по образец, одобрен от изпълнителния
директор на АГКК.
Чл. 8. (1) Държавната сухоземна граница
и държавната речна граница се изобразяват в
кадастралната карта в съответствие с установеното им местоположение с международни
договори.
(2) Геодезическите координати на точките
от държавната граница се получават от Главна
дирекция „Гранична полиция“.
(3) Когато няма данни по ал. 2 и когато
за участъци от държавната граница няма
геодезически координати на определящите
точки, участъците се нанасят в кадастралната
карта чрез оцифряване на изображението им
в едромащабната топографска карта.
(4) Държавната морска граница и границата
на вътрешните водни пътища се установяват
и изобразяват съгласно Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища
и п ристанищата на Реп ублика Бъ лгари я
(ЗМПВВППРБ).
Чл. 9. (1) Границите и наименованията на
областите и общините се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени
по реда на ЗАТУРБ.
(2) Границите и наименованията на населените места се изобразяват в кадастралната
карта така, както са определени по реда на
чл. 18 ЗАТУРБ. Границите и наименованията
на районите на градовете по чл. 10 ЗАТУРБ
се изобразяват в кадастралната карта така,
както са определени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община
и големите градове (ЗТДСОГГ).
Чл. 10. При създаването на кадастралната
карта землищните граници се изобразяват в
кадастралната карта така, както са отразени
в плановете и картите, одобрени по реда на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Чл. 11. (1) Землищните граници – при създаване на нови населени места, при промяна на
съществуващи землищни граници или когато те
не са определени – се установяват от комисия,
назначена от областния управител, в състав:
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председател – представител на областната
администрация, и членове – представители
на съответните общински администрации,
на кметствата и на службата по геодезия,
картография и кадастър. Когато землищната
граница съвпада с областната граница, заповед
та за назначаване на комисията се подписва
от съответните областни управители.
(2) В случаите по ал. 1 точките от землищните граници могат да бъдат означени върху
терена с трайни знаци по преценка и за сметка
на общинската администрация. Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на
знаците за означаване на землищните граници.
(3) При определянето на землищна граница
се спазват следните изисквания:
1. землищната граница да минава при
възможност по реки, дерета или по едната
страна на пътища, железопътни линии, по
структурни линии на терена, други трайно
съществуващи обекти на терена, както и да
има минимален брой чупки;
2. землищната граница да минава по граници на поземлени имоти.
(4) За установената землищна граница се
съставя документация, която съдържа подписаните от комисията по ал. 1 протокол, регистър
на координатите на точките от землищната
граница и карта в подходящ мащаб с нанесена землищна граница. Документацията се
съхранява в досиетата по ал. 5.
(5) Службите по геодезия, картография и
кадастър съхраняват в досиета материалите
и данните, създадени при установяване на
землищните граници по реда на отменения
Закон за единния кадастър на Народна република България (ЗЕКНРБ) и при прилагане
на ЗСПЗЗ, както и съдебните решения във
връзка с тях.
(6) За територии с одобрена кадастрална
карта промяна на землищни граници се извършва след получаване на документацията
по ал. 4 без издаване на заповед за изменение
на кадастралната карта.
Чл. 12. (1) Територията на населените места
и районите по чл. 10 ЗАТУРБ се разделят на
кадастрални райони.
(2) Границите на ка даст ра лни я район
съвпадат с границите на поземлените имоти.
Кадастралният район се ограничава от граница на селищната територия на населеното
място, землищна граница на извънселищната
територия на населеното място, граници на
райони на градове по чл. 10 ЗАТУРБ и граници
на поземлени имоти – пътища, железопътни
линии, улици, реки и други трайно съществуващи линейни обекти.
(3) Кадастралният район може да обхваща и
територии с различно трайно предназначение.
(4) При създаване на кадастралната карта с
данни от карти на възстановената собственост
границите на масивите се приемат за граници
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на кадастрални райони. Територията, попадаща в масив с номер 0 (нула), се присъединява
към съседни кадастрални райони.
(5) Границите и обхватът на кадастралните
райони се съгласуват със службата по геодезия,
картография и кадастър по местонахождение
на имотите.
Чл. 13. (1) Териториите с еднакво трайно
предназначение, границите на които се изобразяват в кадастралната карта, са:
1. урбанизирани територии (селищната
територия на населеното място и селищни
образу вани я) – определени с уст ройствен
план съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), съответно със застроителен и
регулационен план или околовръстен полигон
съгласно отменения Закон за териториално и
селищно устройство (ЗТСУ), или са такива
по начин на трайно (фактическо) ползване,
доколкото то не противоречи на закон – в
територии без устройствени планове;
2. територии на транспорта – определени
съгласно Закона за пътищата (ЗП), Закона
за железопътния транспорт (ЗЖПТ), Закона
за гра ж данското възду хоплаване (ЗГВ) и
ЗМПВВППРБ;
3. земеделски територии – определени с
планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ;
4. горски територии – определени с планове
и карти, одобрени по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и ЗСПЗЗ
и Закона за горите (ЗГ);
5. територии, заети от води и водни обекти – определени съгласно Закона за водите
(ЗВ) и ЗМПВВППРБ;
6. защитени територии – определени съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ)
и Закона за културното наследство (ЗКН);
7. нарушени територии – определени съгласно ЗУТ.
(2) Класификаторът за начина на трайно
предназначение на териториите и съответните
кодове е определен в приложение № 2.
(3) Границите на териториите с еднакво
трайно предназначение се нанасят в кадастралната карта така, както са определени с
плановете и картите по ал. 1.
(4) Територии с трайно предназначение
урбанизирани, земеделски и горски могат да
бъдат едновременно и територии с трайно
предназначение – защитени територии. В тези
случаи за поземления имот се въвеждат два
вида трайно предназначение на територията
и два вида начин на трайно ползване.
Чл. 14. (1) Границите на поземлените имоти
в урбанизираните територии се установяват
след анализиране на данните от:
1. геодезически измервания на означеното
на място състояние на границите в съответствие с правото на собственост;
2. одобрена кадастрална карта;
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3. кадастралните планове, одобрени по реда
на отменения ЗЕКНРБ или отменения ЗТСУ,
и на § 40 от преходните и заключителните
разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и
допълнение на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.);
4. регулационни планове, одобрени по
реда на ЗУТ или на отменените ЗТСУ и Закона за планово изграждане на населените
места (ЗПИНМ) – за имотите с приложена
регулация, границите на които не са материализирани;
5. геодезически измервания на съществуващите на място материализирани граници,
когато не са означени по реда на т. 1;
6. карти, планове и друга документация,
предоставени от ведомства и общини по реда
на чл. 30;
7. документите по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР.
(2) Границите на поземлените имоти в
зависимост от състоянието им върху терена
се определят като:
1. трайно материализирани – изобразяват
се съгласно формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
2. нетрайно материализирани – изобразяват се съгласно формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
3. нематериализирани – изобразяват се
съгласно формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(3) Изпълнителният директор на АГКК
одобрява образци на знаците за означаване
на границите на поземлените имоти.
(4) Класификаторът за начина на трайно
ползване на поземлените имоти и съответните
кодове са определени в приложение № 3.
Чл. 15. Координатите на подробните точки,
определящи границите на поземлените имоти,
на сградите и на съоръженията на техническата инфраструктура, както и означените
точки от землищните граници се определят
чрез геодезически измервания или се извличат
от цифровите или графичните планове или
карти по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 6.
Чл. 16. (1) Границите и/или очертанията
на сгради и на съоръжения на техническата
инфраструктура се установяват след анализиране на данните от:
1. геодезически измервания на съществуващите на място надземни сгради и съоръжения
на техническата инфраструктура;
2. планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1,
т. 1 и 3 ЗКИР.
(2) Очертанията на подземни сгради и съоръжения на техническата инфраструктура се
установяват след анализиране на данните от:
1. геодезически измервания на видимите
надземни части и подземни части преди засипването им;
2. екзекутивни чертежи или проекти за
изграждането на сградите и съоръженията;
3. планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1,
т. 1 и 3 ЗКИР.
(3) Класификаторът за предназначението
на сградите, съоръженията на техническата
инфраструктура и на самостоятелните обекти
в тях е определен в приложение № 4.
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Чл. 17. (1) Схемите на етажи се изработват
за сгради и съоръжения, в които има самостоятелни обекти. В сграда със самостоятелни
обекти се изработва схема и за етаж, на който
няма самостоятелни обекти. В съоръжения на
техническата инфраструктура схеми на етажи
се изработват само за етажите, на които има
самостоятелни обекти.
(2) Схемите на етажи в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура се
изработват в производството по създаване на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) Схемите на етажи се изработват в цифров и графичен вид съгласно приложение
№ 5 и се поддържат в цифров вид.
(4) Схемата е хоризонтален разрез на сградата или на съоръжението на техническата
инфраструктура на съответния етаж.
(5) Схемата на етажа съдържа:
1. границата на сградата или границата/
очертанието на съоръжението на техническата
инфраструктура;
2. очертанията на съответния етаж в кадастъра;
3. очертанията на всички самостоятелни
обекти или части от тях на съответния етаж,
както и общите части, прилежащите части и
неидентифицираните части;
4. идентификатора на сградата или на съоръжението на техническата инфраструктура;
5. адреса на сградата или адреса/наименованието на съоръжението на техническата
инфраструктура;
6. номера и вида на етажа;
7. номерата на самостоятелните обекти
или на части от тях, разположени на етажа.
(6) Очертанията на самостоятелните обекти
на етажа се определят от:
1. инвестиционен проект;
2. измервания на етажа.
(7) Схемите на етажи се привързват към
сградата или съоръжението на техническата
инфраструктура чрез координатите на две
идентични точки от границата на сградата
или на съоръжението на техническата инфраструктура.
(8) Схемите на етажи в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура се
изработват съгласно приложение № 5.
Раздел II
Точност на кадастралната карта
Чл. 18. (1) Точността на нанесените в кадастралната карта поземлени имоти, сгради и
съоръжения на техническата инфраструктура се
определя чрез изчисляване на стойностите на:
1. грешката в абсолютното положение на
подробна точка (ΔS);
2. грешката в разстоянието между две
подробни точки (∂S).
(2) Под „грешка в абсолютното положение
на подробна точка“ се разбира величината:
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οܵ ൌ ඥሺ ݔെ  ݔ ሻଶ  ሺ ݕെ  ݕ ሻଶ ,

където:
xo, yo са координатите на точката в кадастралната карта;
x, y – координатите на точката при контролно (повторно) определяне чрез геодезическо
измерване и изчисление в координатната
система на кадастралната карта.
(3) Под „грешка в разстоянието между две
подробни точки“ се разбира величината:
∂S = S – S o,
където:
S o е разстоянието между две произволно
избрани подробни точки в един или съседни
обекти (поземлени имоти, сгради или съоръжения на техническата инфраструктура) от
плана или картата;
S – разстоянието при контролно измерване
на място между същите подробни точки.
(4) Допустимите стойности на ΔS и ∂S за
урбанизирани територии са:
1. когато координатите на точките в кадастралната карта са определени чрез геодезически измервания:
а) за точки от трайно материализирани
г раници на поземлени имоти, сг ра ди от
основното застрояване и на съоръжения на
техническата инфраструктура ΔS <= 30 сm
и ∂S <= 20 cm;
б) за точки от нетрайно материализирани
граници на поземлени имоти и сгради от
допълващото застрояване ΔS <= 60 сm и ∂S
<= 40 cm;
2. когато координатите на точките в кадастралната карта са определени от графичен
план или карта:
а) за точки от трайно материализирани
г раници на поземлени имоти, сг ра ди от
основното застрояване и на съоръжения на
техническата инфраструктура ΔS <= 60 сm
и ∂S <= 40 cm;
б) за точки от нетрайно материализирани
граници на поземлени имоти и сгради от
допълващото застрояване ΔS <= 90 сm и ∂S
<= 60 cm.
(5) Допустимите стойности на ΔS и ∂S за
неурбанизирани територии са:
1. когато координатите на точките в кадастралната карта са определени чрез геодезически измервания:
а) за точки от трайно материализирани
граници на поземлени имоти, на масивни
сгради и на съоръжения на техническата
инфраструктура ΔS <= 60 сm и ∂S <= 40 cm;
б) за точки от нетрайно материализирани
граници на поземлени имоти ΔS <= 120 сm
и ∂S <= 80 cm;
2. когато координатите на точките в кадастралната карта са определени от графичен план
или карта – ΔS <= 180 сm и ∂S <= 120 cm.
(6) Допустимите стойности на ΔS и ∂S за
подробни точки от граници и за разстояния
между подробни точки са 10 m, когато грани-
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ците не са означени и не са материализирани,
няма одобрен регистър на координати на
граничните точки и са определени от карти в
графичен вид с мащаб 1:10 000 или по-дребен.
(7) Когато броят на точките и/или контролните дължини е по-голям от 50, редовете с координатните разлики ΔS и ∂S имат
разпределение, близко до нормалното, и са
изпълнени условията на ал. 4 или ал. 5, контролираните територии от картата отговарят
на изискванията за точност. Анализът на
статистическия ред и оценката на точността
се извършват съгласно приложение № 6.
(8) Анализът по двата критерия се прави
за група от точки с еднакви характеристики
за: начин на означаване, метод на определяне
и трайно предназначение на територията, в
която са разположени.
Чл. 19. Допустимата разлика при повторно
(контролно) определяне на площта на поземлен имот е:
������ � ���√� ,

където:
∂S е грешката по чл. 18, m;
Р – площта на имота в m 2 .
Чл. 20. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър не носи отговорност за
отклоненията при нанасяне на границите на
поземлените имоти в кадастралната карта,
по-малки от допустимите стойности на грешките по чл. 18.
(2) Разликата в площта на имота, записана
в кадастралния регистър на недвижимите
имоти и в документа за собственост, не се
счита за грешка и не е основание за изменение на кадастралната карта, ако грешките
в абсолютното положение на подробните
точки от границите на имота и грешките в
контролните дължини отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 4 или 5.
(3) Споровете за местоположението на
границите на поземлените имоти се решават
по съдебен ред.
(4) Точността на кадастралната карта се
подобрява по реда на глава седма.
Раздел III
Геодезическа основа на кадастралната карта
Чл. 21. Геодезическата основа на кадастралната карта включва:
1. точките от държавната геодезическа
мрежа (ДГМ);
2. точките от геодезическите мрежи с
местно предназначение (ГММП);
3. точките от работната геодезическа основа (РГО);
4. станциите от инфраструктурните мрежи, определени чрез Глобална навигационна
спътникова система (ГНСС), получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на
Инструкцията за определяне на геодезически
точки с използване на ГНСС.
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Чл. 22. Проектирането, стабилизирането
и определянето на координатите на точките
по чл. 21, т. 1, 2 и 4 не са предмет на тази
наредба. При създаването на РГО те се приемат за дадени (изходни).
Чл. 23. (1) Работната геодезическа основа
се създава като планова и височинна мрежа,
включена в точки от ДГМ, ГММП и/или станциите на инфраструктурните ГНСС мрежи.
(2) За създаването на РГО за урбанизираните територии се изработва проект, който
се съгласува със службата по геодезия, картография и кадастър. В проекта се означават
и начините за определяне на точките от РГО
съгласно ал. 10, както и номерирането им.
Извън урбанизирани територии РГО се създава само за частите от територията, за които
ще се извършват геодезически измервания.
(3) Плътността на точките от РГО е наймалко 0,60 точки на хектар за урбанизирани
територии и най-малко 0,02 точки на хектар
за неурбанизирани територии.
(4) Точките от РГО се номерират по землища или райони по чл. 10 ЗАТУРБ. Номера с
индекси не се допускат. Номерата на точките
от РГО са най-много петцифрени числа и са
уникални в границите на територията на землището или района по чл. 10 ЗАТУРБ. Номерата
на точките от РГО за територии с карта на
възстановената собственост, стабилизирани
с трайни знаци, по възможност се запазват.
(5) Точките от РГО се разполагат равномерно разпределени върху територията и на
разстояние една от друга до 300 м в урбанизирани територии и на разстояние една от
друга до 500 м в неурбанизирани територии. За
връзки с точки от ДГМ и ГММП разстоянието
е до 1000 м. От всяка една точка се осигурява
видимост към най-малко две съседни точки.
(6) Допустимата дължина от възлова до
възлова точка в мрежата на РГО е 2500 м за
урбанизирани територии и 4000 м за неурбанизирани територии.
(7) Точките от РГО се разполагат на места, в
които рискът да бъдат унищожени е най-малък,
извършването на измервания е най-безопасно
и се стабилизират с трайни знаци по образец,
одобрен от изпълнителния директор на АГКК.
В мрежата на РГО се включват и ясновидими,
трайно стабилизирани, недостъпни обекти.
(8) Точките от съществуващи РГО се използват, когато по начин на разположение
и стабилизиране отговарят на изискванията
на ал. 5 и 7.
(9) Точките от РГО в урбанизираната територия се реперират. Броят на реперираните
точки чрез координиране в планово и височинно положение е не по-малко от 50 на сто
от общия брой на точките. Точките за репераж
се стабилизират с трайни знаци по образец.
(10) Данните от реперирането на всички
точки от РГО се подреждат в реперни карнети – в цифров вид съгласно образец, одобрен
от изпълнителния директор на АГКК.
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(11) Координатите на точките, определени
от измервания с тотални станции, се получават
след изравнение по метода на най-малките
квадрати, като:
1. средната квадратна грешка за измерена
посока не превишава 4 mgon;
2. средните квадратни грешки по положение
и височина на точките не превишават 5 см;
3. относителната грешка на дължините след
изравнението не превишава 1:6000;
4. отношението на броя на измерените величини към броя на неизвестните величини
е по-голямо от 2.
(12) Измерванията с ГНСС се извършват
в съответствие с чл. 30, т. 2 от Инструкцията за определяне на геодезически точки с
помощта на ГНСС.
(13) Когато се използва комбинация от двата
метода, точките се определят чрез съвместно
изравнение по метода на най-малките квадрати или разделно, като точките, определени
от ГНСС измервания, се приемат за дадени.
(14) За урбанизирани територии с площ,
по-малка от 5 хектара, при липса на точки от
ДГМ и от ГММП привързването на РГО се
извършва от станциите на инфраструктурните
ГНСС мрежи.
(15) Материалите и данните за РГО трябва
да отговарят на изискванията на наредбата
по чл. 50 ЗКИР.
Г л а в а

т р е т а

К АДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ
Чл. 24. (1) Кадастралните регистри са:
1. регистър на недвижимите имоти – обект
на кадастъра;
2. регистър на точките от геодезическата
основа;
3. регистър на границите на административно-териториалните и териториалните единици;
4. регистър на идентификаторите и техните
промени.
(2) За зоните на ограничения в кадастъра
и за обектите на информационно-административната карта се създават и поддържат
регистри.
Чл. 25. (1) Кадастралният регистър на
недвижимите имоти съдържа:
1. данни за поземлен имот: идентификатор;
номер от предходен план; площ, изчислена от
геодезическите координати на определящите
границата подробни точки; трайно предназначение в съответствие с чл. 13; начин на трайно
ползване; адрес; номер на зона на ограничение и площ на имота, засегнат от зоната;
идентификатор на господстващ имот; номер
на партидата на имота в имотния регистър;
2. данни за сграда или съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор;
номер от предходен план; застроена площ,
изчислена от геодезическите координати на
определящите границата подробни точки;
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брой надземни и брой подземни етажи; брой
на самостоятелните обекти; предназначение;
адрес; номер на партидата на имота в имотния регистър;
3. данни за самостоятелните обекти в сграда
или в съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор; етаж; брой нива
в обекта; площ съгласно чл. 4, ал. 5; прилежащи части; идеални части от общите части
на сградата; адрес; предназначение; номер
на партидата на имота в имотния регистър;
4. данни за собствениците и носителите
на други вещни права;
5. данни за актовете, от които лицата по т. 4
черпят правата си, както и данни за правата;
6. източниците на данни по т. 4 и 5, определени във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(2) Данните за собствениците и носителите
на други вещни права включват:
1. името, ЕГН или друг идентификационен
номер, постоянен адрес – за собственик – физическо лице, а за едноличен търговец – и
на и менова н ие т о, с еда л и ще т о и кода по
БУЛСТАТ/ЕИК;
2. на и менова н ие т о, орга н иза ц ион ната
форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/
ЕИК или друг идентификационен номер – за
собственик – юридическо лице;
3. на и менова н ие т о, орга н иза ц ион ната
форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/
ЕИК или друг идентификационен номер на
държавното юридическо лице, на което е
предоставено управлението – за недвижимите
имоти – държавна собственост;
4. наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или
друг идентификационен номер на организациите или юридическите лица на общинска
бюджетна издръжка, на които е предоставено
по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост стопанисване и управление на
недвижимите имоти – общинска собственост;
5. наименованието и кода на общината по
ЕКАТТЕ – за недвижимите имоти – общинска
собственост;
6. данни за съда, за вида на регистъра и
номера на тома и партидата – за местните
юридически лица, които са регистрирани в
съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република
България;
7. кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер – за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат
съдебна регистрация.
(3) Данните за актовете и за правата по
ал. 1, т. 5 съдържат:
1. вида на акта – нотариален или друг акт
по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване, включително договор за
аренда, концесия или наем за срок, по-дълъг
от една година;
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2. данни за регистъра, номера и датата на
издаване или номера, том, дело и датата на
вписване в книгите по вписванията, съответно
в имотния регистър;
3. вида на правото – право на собственост,
право на строеж, право на пристрояване,
право на надстрояване, право на ползване,
включително концесия;
4. срока, ако правото е срочно;
5. вида на собствеността: частна – на физически или юридически лица, на общините
или на държавата, публична общинска, публична държавна или изключителна държавна
собственост;
6. идеалните части (дяловете) – при съсобственост.
(4) Данните в кадастралния регистър на
недвижимите имоти се представят (визуализират) съгласно приложение № 7.
(5) Данните по ал. 2 и 3 за имоти изключителна държавна собственост, публична
държавна собственост и публична общинска
собственост, за които не се издават актове
за собственост, се определят в съответствие
с нормативния акт, по силата на който възникват.
(6) Данните за собствениците и носителите
на ограничени вещни права в кадастралния
регистър на недвижимите имоти се записват
въз основа на акта, от който черпят правата
си, или въз основа на източници, които съдържат данни за акт, от който лицето черпи
правата си.
Чл. 26. (1) Регистърът на геодезическата
основа включва:
1. вид и номер на точката;
2. координати x, y и h, точност по положение и височина и координатни системи;
3. начин на стабилизиране;
4. стар номер на точката;
5. координати Х, Y, Z, точност и координатната система за точки, определени чрез
ГНСС;
6. физическо състояние на знака (запазен,
унищожен).
(2) Регистърът на геодезическата основа се
създава и поддържа в цифров вид.
Чл. 27. (1) Регистърът на границите на
административно-териториалните и териториалните единици се създава въз основа на
данни от информационно-административната
карта и съдържа:
1. идентификационен код на граница;
2. наименования на държавата, областта,
общината и населеното място/района по чл. 10
ЗАТУРБ от едната страна на границата;
3. наименования на областта, общината,
населеното място/района по чл. 10 ЗАТУРБ
от другата страна на границата;
4. вид на границата съгласно чл. 5, ал. 1,
т. 1 – 4;
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5. данни за документа, с който е определен
съответният участък от границата;
6. състояние на г раницата – акт уа лна,
отменена, спорна.
(2) Регистърът на границите на административно-териториалните и териториалните
единици се създава и поддържа в цифров вид
от АГКК.
Чл. 28. (1) Регистърът на идентификаторите
на недвижимите имоти и техните промени
включва:
1. идентификатор на недвижимия имот;
2. датата на откриване;
3. датата на закриване;
4. предходен идентификатор/и – идентификатори на недвижимите имоти, от които произхожда, когато имотът е получен в резултат
на делба, разделяне и съединяване;
5. идентификатори на недвижимите имоти,
които са възникнали в резултат на делба,
разделяне, съединяване и промяна на граница
на имоти;
6. поле (колона) за забележка.
(2) Регистърът на идентификаторите на
недвижимите имоти и техните промени се
създава и поддържа в цифров вид.
(3) Службата по геодезия, картография и
кадастър води регистъра по ал. 1 и отразява
промените в него.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИНФОРМАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА К АРТА
Чл. 29. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър създава и поддържа в цифров
вид информационно-административна карта
и регистър към нея, която се публикува на
официалната интернет страница на АГКК.
(2) Информационно-административната
карта съдържа:
1. подробните точки от границите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 – 4;
2. държавната граница;
3. границите и териториите на административно-териториалните и териториалните
единици, вк лючително и на районите по
чл. 10 ЗАТУРБ;
4. границите на кадастралните райони;
5. границите и териториите с открито
производство по създаване на кадастралната
карта и кадастралните регистри;
6. граници и очертания на обектите на
кадастъра, за които са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри;
7. граници и очертания на обектите на
кадастъра след отразяване на основателните
възражения и приемането им;
8. граници и очертания на обектите на
кадастъра от одобрените кадастрална карта и
кадастрални регистри, за които кадастрална
карта и кадастрални регистри не са влезли
в сила;
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9. границите и териториите, за които са
създадени кадастрална карта и кадастрални
регистри.
(3) Регистърът към информационно-административната карта съдържа:
1. за подробните точки – характеристики
в съответствие с чл. 5, ал. 5;
2. за държавната граница, границите на
области, общини, населени места, на районите
на градовете по чл. 10 ЗАТУРБ и границите
на териториите с открито производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри – характеристики в съответствие с
чл. 5, ал. 6;
3. за административно-териториалните
и териториалните единици, включително и
райони по чл. 10 ЗАТУРБ – ЕКАТТЕ на територията и наименование;
4. идентификационен код на кадастралната
карта;
5. наименование на територията, за която
се изработват кадастрална карта и кадастрални регистри;
6. номер, дата и издател на заповедта за
откриване на производството по създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри;
7. номер, дата и издател на заповедта за
одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри;
8. данни за правоспособното лице, на което
се възлага изработване на кадастрална карта
и кадастрални регистри;
9. график за извършване на дейността,
включително срока за означаване на граници;
10. етап на изработване на кадастралната
карта и кадастралните регистри (открито производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри; приета кадастрална
карта и кадастрални регистри от комисията
по чл. 45 ЗКИР; разгледани възражения от
комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР; обнародвана
заповед за одобряване; влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри);
11. протокол с решенията на комисията по
чл. 47, ал. 1 ЗКИР;
12. метод на създаване на кадастралната
карта и кадастралните регистри (геодезически
измервания, одобрени графични планове и
карти, одобрени цифрови планове и карти).
(4) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър въвежда данните по ал. 2 и 3 по реда
на възникването им и ги поддържа в актуално
състояние при промяна или възникване на
нови данни.
(5) Идентификационният код на кадастралната карта в информационно-административната карта съвпада с номера на заповедта за
откриване на производството за създаване
на кадаст ра лната карта и кадаст ра лните
регистри.
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Г л а в а

п е т а

СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
Раздел I
Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри
Чл. 30. (1) Общинската администрация
по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 – 4
ПЗРЗКИР предава на АГКК:
1. оригиналите и/или копията на действащите кадастрални планове и техните изменения и регистри (разписни списъци) на
урбанизираните територии – в графичен и/
или цифров вид;
2. копия от одобрените планове на новообразуваните имоти и регистрите към тях,
включително заповеди, с които се предоставя
или възстановява правото на собственост
върху земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ – в цифров и
графичен вид;
3. копия от действащите подробни устройствени планове и измененията към тях, както
и преписките за приложената регулация по
ЗУТ – в цифров и графичен вид;
4. копия от подробни градоустройствени
планове и преписки по прилагането им по
отменения ЗТСУ, планове, регистри и друга
документация, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ;
5. копия на регистри с координатите на
РГО и осовата мрежа;
6. копия от реперните карнети за РГО и
осовата мрежа;
7. копия на схемите на РГО и осовата мрежа;
8. данни за недвижимите имоти и за техните собственици от регистрите на органите
по приходи към общинската администрация;
9. налични данни за адресите на недвижимите имоти на територията на общината.
(2) Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по реда и в сроковете съгласно
§ 6, ал. 2 и 4 ПЗРЗКИР предава на АГКК:
1. актуална карта и регистър на възстановената по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ собственост – в цифров и графичен вид;
2. копия на схема и регистър с координатите на РГО;
3. копия от реперните карнети за РГО;
4. копия от плановете на новообразуваните
имоти по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ за териториите, застроени със сгради и съоръжения
от имуществото на организациите по § 12
ПЗРЗСПЗЗ, разположени извън границите на
урбанизираните територии, и от придружаващите ги документи от разпоредителни сделки.
(3) Националната компания „Железопътна
инфраструктура“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ по реда и в сроковете съгласно
§ 6, ал. 2 и 4 ПЗРЗКИР предават на АГКК:
1. копия от карти и планове в графичен и/
или цифров вид и актове за стопанисваните от
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тях поземлени имоти, сгради и съоръжения,
в които има самостоятелни обекти за териториите на железопътните линии, съответно за
териториите, заети от републиканската пътна
мрежа; данните се придружават от документи
за приключени отчуждителни процедури;
2. копия в цифров вид на схеми и регистри
на РГО, създадени за целите на рехабилитация
или реконструкция на жп линии и пътища.
(4) Министерствата и ведомствата, които
стопанисват недвижими имоти, свързани с
отбраната и сигурността на страната, предават на АГКК по реда и в сроковете съгласно
§ 6, ал. 2 и 4 ПЗРЗКИР данни за границите
на съответните поземлени имоти.
(5) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации по реда и
в сроковете съгласно § 6, ал. 2 – 4 ПЗРЗКИР
освен материалите и данните по ал. 1 – 4
предават на АГКК и:
1. копия от актовете и данните за поземлените имоти, сградите, съоръженията на
техническата инфраструктура и самостоятелните обекти в тях – държавна собственост;
2. копия от актовете и данните за поземлените имоти, сградите, съоръженията на
техническата инфраструктура и самостоятелните обекти в тях – общинска собственост;
3. копия от плановете, данните и актовете
за стопанисваните от тях поземлени имоти,
сгради, съоръженията на техническата инфраструктура и самостоятелни обекти в тях;
4. копия от одобрените инвестиционни
проекти – част архитектурна за строителство, проект – преустройство или заснемане
за узаконяване на сгради и части от сгради,
стопанисвани от тях, или схеми на сградите
по етажи, изработени съгласно изискванията
на тази наредба;
5. копия от одобрените инвестиционни
проекти на съоръжени я на тех ническата
инфраструктура, в които има самостоятелни
обекти;
6. копия от планове и карти за територии,
предоставени на концесии, както и актовете
за това;
7. данни за защитените територии, резерватите и недвижимите културни ценности,
които представляват обект на кадастъра;
8. данни за нарушените територии.
(6) Ведомствата и юридическите лица предоставят на АГКК плановете и регистрите за
стопанисваните от тях обекти.
(7) Плановете, картите и регистрите по
ал. 1 – 6 се предават в цифров вид в CAD
формат, ZEM формат или друг формат, съгласуван с АГКК, върху магнитен, оптически
или друг технически носител и устройство за
еднократен запис.
(8) Материалите по ал. 1 – 6 се предават по
населени места или райони по чл. 10 ЗАТУРБ
с приемно-предавателен протокол, изготвен
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от комисия, в която се включват представители на органа, който предава материалите
и на АГКК. Органът, който предава материалите, удостоверява в протокола верността
на данните.
(9) Службата по вписванията съгласно
чл. 71, ал. 3 ЗКИР предава на службата по
геодезия, картография и кадастър партиди
на недвижимите имоти в цифров вид, а при
липса на партиди – наличните данни в книгите по вписвания в цифров или в писмен
вид съгласно чл. 37, ал. 4 ЗКИР.
(10) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации предават на
АГКК преписи от актовете, с които се изменят
права върху недвижимите имоти, настъпили
в периода от първоначалното предоставяне на
материали и данни по § 6, ал. 2 и 4 ПЗРЗКИР
до обнародване на заповедта по чл. 49, ал. 1
ЗКИР или по § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.).
(11) Министерст во то на рег иона лно то
развитие и благоустройството предоставя безвъзмезден достъп до Национална база данни
„Население“ на АГКК.
(12) Агенцията по вписванията предоставя
на АГКК достъп до данните от Търговския
регистър.
(13) Националният статистически институт
предоставя на АГКК достъп до данните от
ЕК АТТЕ и единния държавен регистър на
стопанските субекти в Република България
(БУЛСТАТ).
Чл. 31. (1) Производството по създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри се
открива със заповед на изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 ЗКИР.
(2) Производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за
отделен имот или за група имоти в територии,
за които няма одобрен кадастрален план или
планове и карти, одобрени по ЗСПЗЗ или
ЗВСГЗГФ, се открива със заповед на началника на службата по геодезия, картография и
кадастър по местонахождение на имотите или
със заповед на изпълнителния директор на
АГКК в случаите по чл. 35б, ал. 1, т. 2 ЗКИР.
(3) За създаването на кадастрална карта и
кадастрални регистри на територии, заети от
линейни обекти (пътища, железопътни линии,
канали и др.), се прилага редът за създаване
на кадастрална карта и кадастрални регистри
по чл. 35в ЗКИР.
Чл. 32. (1) Заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР съдържа:
1. наименование и граници на района,
съответно на имотите, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните
регистри;
2. име на правоспособното лице, на което
се възлага изработването на кадастралната
карта и кадастралните регистри;

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

3. график за извършване на дейността;
4. срок за означаване на границите на
поземлените имоти.
(2) Заповедта по чл. 35, ал. 1 ЗКИР се обнародва в „Държавен вестник“ и в 5-дневен
срок се разгласява чрез два централни всекидневника и се обявява в сградата на службата
по геодезия, картография и кадастър, общината, кметството и на други подходящи места
с публичен достъп, както и на електронната
страница на АГКК.
(3) Заповедта по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР се съобщава на заинтересованите лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(4) Когато при откриване на производството по чл. 35а ЗКИР се установи чрез справка
от Национална база данни „Население“, че
постоянният и настоящият адрес (местожителството) на собствениците или носителите на
други вещни права на съседните недвижими
имоти са неизвестни, заповедта по чл. 35б,
ал. 1 ЗКИР се обявява по реда на АПК.
Чл. 33. (1) Службата по геодезия, карто
графия и кадастър съвместно с правоспособното лице, определено със заповедта съгласно
чл. 35, ал. 1 ЗКИР, организира кампанията за
разясняване на целите, задачите и значението
на кадастъра, на правата и задълженията на
участниците в него непосредствено след обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
(2) В сградата на службата по геодезия, картография и кадастър, общината, кметството и
на други подходящи места с публичен достъп
се представя информация за реда и начина
на означаване на границите на поземлените
имоти, както и графикът на измерванията.
Обявява се мястото и срокът за представяне
на документите по чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР.
Крайният срок е не по-късно от 7 дни преди
изтичане на срока за предаване на изработените кадастрална карта и кадастрални регистри.
(3) Собствениците, съответно носителите
на други вещни права, са длъжни да представят актовете, удостоверяващи правата им
върху имотите в урбанизираните територии.
Собствениците са длъжни да означат с трайни
знаци за своя сметка границите на поземлените си имоти, ако не са материализирани или
се различават от съществуващите на място.
Координирането на границите се извършва
с геодезически измервания.
(4) Границите на поземлените имоти на
техническата инфраструктура не се означават.
(5) За означените с трайни знаци граници
на поземлените имоти, ако те се различават
от материализираните на място граници,
се съставя протокол по образец, одобрен от
изпълнителния директор на АГКК, който се
подписва от правоспособното лице и от собствениците на поземлените имоти.
(6) Правоспособното лице издава на собствениците, съответно на носителите на други
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вещни права, удостоверителни документи за
изпълнените задължения по представяне на
документи, за означаване на границите и за
осигуряване на достъп в имотите.
(7) Когато собствениците, съответно носителите на други вещни права, не изпълнят
задълженията си по ал. 3 и границите на имотите не могат да бъдат еднозначно определени
от източниците по чл. 41 ЗКИР, разходите за
отстраняване на непълнотите или грешките в
имотите след одобряване на кадастралната карта
и кадастралните регистри са за тяхна сметка.
Чл. 34. (1) Собственикът или носителят
на други вещни права е длъжен да опазва
геодезическите знаци, поставени в имота му.
(2) Когато поради строителни или монтажни
работи възникне необходимост от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да
уведоми службата по геодезия, картография
и кадастър в 7-дневен срок преди започване
на строителните работи.
(3) Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за
сметка на лицето, което е унищожило знака,
или на лицето, в имота на което е допуснато
унищожаване на знака.
(4) Възстановяването на унищожен геодезически знак и неговото приемане се извършва
по реда на създаването му.
Чл. 35. За създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри правоспособното лице
по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б,
ал. 2 ЗКИР, извършва следните дейности:
1. участва в разяснителната кампания по
чл. 33, ал. 1;
2. изработва проект за РГО и го съгласува със службата по геодезия, картография и
кадастър;
3. създава РГО и извършва геодезически
измервания и обработката им;
4. изработва и съгласува със службата по
геодезия, картография и кадастър проект за
кадастралните райони на територията на
кадастралната карта;
5. извършва геодезически измервания;
6. приема и систематизира документите,
предоставени по чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР, и
издава удостоверителен документ по чл. 38,
ал. 3 ЗКИР;
7. след анализ преобразува в цифров вид
предоставените по реда на чл. 30 графични
и писмени материали;
8. извършва оглед и измервания на самостоятелните обекти за изработване на схеми
по етажи;
9. обединява преобразуваните цифрови данни по т. 7 и цифровите данни за териториите
с одобрени кадастрална карта и кадастрални
регистри, които са в обхвата на обекта;
10. изработва карта на контактната зона и
списък на засегнатите имоти;
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11. отразява в обединените цифрови данни
решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР
и данните за измененията, предоставени по
реда на § 4, ал. 2 ПЗРЗКИР;
12. преобразува цифровите данни за кадастралната карта и кадастралните регистри
във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
13. изработва проекти за изменение на
кадастрална карта за промяна на граници на
поземлени имоти при констатирани застъпвания в картата на контактната зона;
14. извършва други дейности за създаване
на кадастрална карта и кадастрални регистри,
определени с техническо задание, нормативен
или административен акт.
Чл. 36. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни от:
1. кадастрални планове на урбанизираните
територии;
2. планове и карти, одобрени по реда на
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;
3. геодезически измервания;
4. регулационни планове – в случаите по
чл. 14, ал. 1, т. 4;
5. карти, планове и друга документация,
предоставени по реда на чл. 30 от ведомства,
областни и общински администрации, юридически лица и др.
(2) Кадастралната карта и кадастралните
регистри на урбанизирана територия, за която няма изработени кадастрални планове
или съдържанието на съществуващите не
отговаря на изискванията за актуалност и/
или точност по чл. 82, ал. 4, се създават с
геодезически измервания. Изискванията за
извършване на геодезически измервания са
съгласно приложение № 8.
(3) В урбанизирана територия, за която
кадастралната карта се създава въз основа
на съществуващи планове, с геодезически
измервания се заснемат променените и новите
кадастрални обекти.
(4) Когато поземлените имоти, за които се
създават кадастралната карта и кадастралните
регистри, граничат с одобрена кадастрална
карта, се извършва съвместяване с одобрената кадастрална карта. При констатиране
на несъответствия в границите се прилага
редът по чл. 42.
(5) Собственикът, съответно носителят на
други вещни права, в съответствие с графика
по чл. 33, ал. 2 е длъжен:
1. да осигури свободен достъп в имота за
извършване на измерванията;
2. да представи на лицето, определено
със заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по
чл. 35б, ал. 1 ЗКИР:
а) акт, удостоверяващ правата му върху
имота;
б) данни по чл. 25, ал. 2.
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(6) Не се заснемат сгради в поземлен имот,
ако собственикът или упълномощеното от
него лице не изпълни задълженията си по
ал. 5, т. 1.
Чл. 37. (1) При изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или за група имоти собственикът
означава границите на имота си с регламентирани знаци, ако те не са материализирани.
За означените граници се съставя протокол
съгласно чл. 33, ал. 5.
(2) Границите на поземлените имоти, на
сградите и на съоръженията на техническата
инфраструктура със самостоятелни обекти се
заснемат и координират чрез геодезически
измервания. Когато липсват точки от геодезическа основа, се създава работна геодезическа
основа по реда на чл. 23.
(3) Номерът на кадастралния район се определя от службата по геодезия, картография
и кадастър.
(4) Когато поземлените имоти, за които се
създават кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, граничат с територия,
за която има одобрена кадастрална карта
или одобрен кадастрален план, или карта
на възстановената собственост, се извършва
съвместяване с границите на поземлените
имоти от съответния план или карта. При
констатиране на несъответствия в общите
граници се прилага редът по чл. 42.
Чл. 38. (1) Граница на поземлен имот,
която е материализирана, но не е означена с
регламентирани знаци, се заснема:
1. съобразно видимите белези за нейната
принадлежност;
2. по оста – когато е масивна ограда между
два съседни поземлени имота и няма видими
белези за принадлежност;
3. по външната за поземления имот страна – когато е ограда към улица или път.
(2) Когато има спор за г раниц и те на
поземлен имот, те се заснемат според съществуващото им положение при спазване
на изискванията по ал. 1 и се изобразяват в
кадастралната карта с условен знак за спорна
граница. Наличието на спор за граница се
удостоверява с документ, издаден от съда.
(3) Издадените и вдлъбнатите части от
г раниците на сг ра ди, на съоръжени я на
техническата инфраструктура и на трайно
материализирани граници на поземлени имоти се заснемат, ако са по-големи от 10 см, в
съответствие със средната квадратна грешка
съгласно изискванията на чл. 18, ал. 4, т. 1,
буква „а“.
(4) Заснемат се всички сгради с изключение на:
1. сгради, които не са изградени в груб
строеж;
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2. временни сгради във връзка с извършване на строителство, както и сградите и
съоръженията съгласно § 182 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 65 от 2003 г.);
3. паянтови стопански сгради без масивни
основи, паянтови стопански сгради с масивни
основи, които са с височина, по-малка от 2 m,
или с площ, по-малка от 3 m 2 .
(5) Подземните сгради и съоръженията на
техническата инфраструктура, в които има
самостоятелни обекти, се отразяват в кадастралната карта чрез заснемане на видимите
им надземни части и/или чрез заснемане на
вътрешни точки и построения или въз основа
на екзекутивната им документация.
Чл. 39. (1) За поземлен имот – улица,
се заснемат материализираните граници. В
кадастралната карта се нанасят данните от
приложените улични регулационни линии,
когато те се различават от заснетите с разлики, по-големи от допустимите в чл. 18,
ал. 4. В неурегулирани населени места или
при неприложена регулация в кадастралната
карта се нанасят границите на поземлените
имоти към прилежащата улица. Собствеността
върху улицата е публична общинска, когато
не представлява участък от републиканската
пътна мрежа.
(2) За поземлен имот – път извън урбанизираната територия, в кадастралната карта
се нанася:
1. границата на извършеното отчуждение
в съответствие с одобрен парцеларен план
или границата на пътя по данни от картата
на възстановената собственост, когато не е
предоставен парцеларен план по реда на чл. 30;
2. собствеността върху републиканските
пътища е изключителна държавна, а върху
местните пътища – публична общинска или
частна собственост.
(3) За поземлен имот – железопътна линия
извън урбанизираната територия, в кадастралната карта се нанася:
1. границите на извършеното отчуждение в
съответствие с одобрен парцеларен план или
границата на железопътната линия по данни
от картата на възстановената собственост,
когато не е предоставен парцеларен план по
реда на чл. 30;
2. собст веност та върх у позем лени я
имот – железопътна линия, е публична държавна собственост.
(4) За поземлен имот – язовир, в кадастралната карта се нанасят границите на два
или повече поземлени имота при наличие на
санитарно-охранителна зона и един имот – при
липса на такава:
1. за имота на пояс I – граница на санитарно-охранителната зона, а за имота извън
пояс I – границата, определена от най-високото водно ниво, а при липса на данни за тази
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граница – от хоризонтал, определен от котата
на преливника, увеличена с 1 m, и границата
на прилежащите им съоръжения;
2. за язовир без санитарно-охранителна
зона – границата, определена от най-високото водно ниво, а при липса на данни за тази
граница – от хоризонтал, определен от котата
на преливника, увеличена с 1 m, и границата
на прилежащите им съоръжения.
(5) За поземления имот река или езеро се
нанасят в кадастралната карта границите,
определени от бреговете им.
(6) Собствеността върху имотите по ал. 4
и 5 се определя в съответствие с глава втора
на ЗВ.
(7) Морските плажове и дюните, които не
са разположени непосредствено зад плажната
ивица или не попадат върху морския плаж,
се нанасят в кадастралната карта съобразно
координатите на определящите ги точки, описани в акта за държавна собственост. Морските плажове и дюни, за които няма издадени
актове за държавна собственост, се нанасят
в кадастралната карта съобразно границите
им, определени в специализираните карти
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ЗУЧК).
(8) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в кадастралната карта се нанасят само границите на
поземлените имоти и техните идентификатори.
(9) На големи стопански обекти (промишлени обекти, пристанища и летищни комплек
си, язовири, каскади и др.) в кадастралната
карта се нанасят границите на поземлените
имоти. Сградите и съоръженията в тези имоти
се отразяват в кадастралната карта, ако се
съдържат в съществуващите планове и карти
по чл. 14, ал. 1, т. 3 или данните за тях са
предоставени по реда на чл. 30.
(10) При създаване на кадастралната карта
линейните обекти – улици, жп линии, пътища, канали и др., се разделят на поземлени
имоти между кръстовища или отклонения от
съответния вид.
(11) Когато границите на обектите по
ал. 1 – 9 са определени чрез геодезически
измервания в производството по създаване на
кадастралната карта или са получени данни
от геодезически измервания по реда на чл. 30,
в кадастралната карта границите на обектите
се определят въз основа на тези данни.
Чл. 40. (1) В кадастралната карта се отразяват границите и/или очертанията на сградите
и на съоръженията.
(2) Когато сг ра да и ли съоръжение на
техническата инфраструктура има повече от
един затворен контур, образуващ застроената
площ, в кадастралната карта се изобразяват
всички контури, като се идентифицират с
един идентификатор.
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(3) Когато сграда или съоръжение е с
различен брой етажи, в регистъра на недвижимите имоти за сградата или съоръжението
се записва максималният брой надземни
и/или подземни етажи.
(4) Етажите на сгради или на съоръжение
на техническата инфраструктура в кадастъра
са подземни и надземни. Първият надземен
етаж се определя между първата подова конструкция, която е по-висока от най-ниската
теренна кота около сградата, и следващата
подова конструкция над нея. Надземните
етажи се номерират с номера: „етаж № 1“,
„етаж № 2“ и т.н. до последния. Таванският
етаж или етаж без самостоятелни обекти се
включва в броя на надземните етажи. Етажите под първия надземен етаж са подземни
с номера: „етаж № -1“, „етаж № -2“ и т.н. до
най-ниско разположения.
Чл. 41. (1) За територия със земи по § 4,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ без одобрен план на ново
образуваните имоти границата на тази територия се нанася в кадастралната карта като
самостоятелен кадастрален район с номер на
поземлен имот в него – единица, като:
1. в неурбанизирана територия границата
се нанася по данни от картата на възстановената собственост;
2. в урбанизирана територия границата се
нанася по данни от помощния план;
3. в урбанизирана територия без помощен
план границата се нанася по данни, предоставени от общинската администрация.
(2) Помощният план не е източник на
данни за границите на поземлените имоти
при създаване на кадастралната карта. Копие от помощния план за тази територия се
предава и съхранява в графичен и в цифров
вид на носители, отделно от тези за кадастралната карта.
(3) Границите на поземлените имоти от
одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти се нанасят в кадастралната карта.
В кадастралния регистър на недвижимите
имоти се нанасят данни за собствениците и
правата им за тези имоти, за които има издадени нотариални актове или има влязла в
сила заповед на кмета на общината по § 4к,
ал. 7 ПЗРЗСПЗЗ.
Чл. 42. (1) За отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти,
получени при обединяване на данните по
чл. 41, ал. 1 ЗКИР, правоспособното лице по
чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2
ЗКИР, изработва карта на контактната зона,
списък на засегнатите имоти и дава предложение за отстраняване на несъответствията
в територията на контактната зона.
(2) Картата на контактната зона представ
лява съвместено изображение на данните за
границите на имотите, получени от източници
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по чл. 36, ал. 1 и от геодезически измервания
и изчисления на материализирани граници в
територията на контактната зона.
(3) За изработване на картата на контактната зона правоспособното лице по чл. 35,
ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР:
1. преобразува в цифров вид карти и планове
по чл. 41, ал. 1 ЗКИР, които са създадени в
графичен вид, в съответствие с приложение № 9;
2. извършва геодези ческ и измервани я
и изчисления на координати на точки от
съществуващата геодезическа основа на материализираните граници в територията на
контактната зона;
3. определя вида, параметрите и точността
на трансформация и трансформира координатите на върховете на имотите в координатната система на кадастралната карта, когато
координатната система на плановете или
картите по чл. 41, ал. 1 ЗКИР е различна от
координатна система на кадастралната карта;
4. отчита разстоянията между идентични
точки от граници на имоти и ги сравнява с
допустимите разлики в съответствие с чл. 18.
(4) Списъкът на засегнатите имоти съдържа: идентификатора на имота и номера
от предходен план на засегнатите поземлени
имоти, имената и адресите на собствениците,
площта на имотите и източника на данни по
чл. 41, ал. 1 ЗКИР – за границите им, площ
и идентификатор на засегнатата част.
(5) Към картата на контактната зона и списъка на засегнатите имоти правоспособното
лице изработва предложение за отстраняване
на несъответствията в границите на имотите в
контактната зона в графичен вид и в цифров
вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(6) Границите на имотите, отразени в предложението, се определят от геодезическите
измервания на материализирани граници и
от границите на урбанизираната територия.
(7) Извън случаите по ал. 6 границите на
имотите в предложението се определят:
1. от границите от източниците по чл. 41,
ал. 1 ЗКИР за териториите, в които имотите
не се пресичат и разстоянията между идентични точки от границите са по-големи от
допустимите стойности, определени в чл. 18;
за териториите, които не принадлежат към
поземлени имоти, се формират поземлени
имоти;
2. въз основа на анализ на точността на
определените граници от източниците по
чл. 41, ал. 1 ЗКИР за териториите, в които
имотите се пресичат или когато разстоянието
между идентични точки от граница, от различни източници, е в допустимите стойности,
определени в чл. 18.
(8) Към предложението за отстраняване
на несъответствията правоспособното лице
изготвя и списък на новообразуваните имо-
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ти и на имотите или части от тях, които
представляват явна фактическа грешка или
непълнота или грешка.
(9) Картата на контактната зона, списъкът
на засегнатите имоти и предложението за
отстраняване на несъответствията в границите се разглеждат от комисия по чл. 47, ал. 1
ЗКИР. Решенията на комисията се отразяват
в протокол. Лицето по чл. 35, ал. 2, съответно
по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, коригира границите
на имотите в предложението за отстраняване на несъответствията в границите на
имотите от контактната зона съобразно протокола преди приемането на кадастралната
карта и кадастралните регистри по реда на
чл. 45 ЗКИР.
(10) При установяване на явна фактичес
ка грешка комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР
съставя протокол за отстраняване на явна
фактическа грешка в контактната зона. Един
екземпляр от протокола се изпраща на МЗХ
за обезщетяване на собствениците по реда на
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Протоколът и списъкът на
засегнатите имоти към него се изработват по
образец, одобрен от изпълнителния директор
на АГКК.
(11) Териториите с установена непълнота
или грешка в данните с протокола на комисията се изключват от територията, за която
се създават кадастрална карта и кадастрални
регистри. Правоспособното лице по чл. 35,
ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР,
изработва проект за отстраняване на непълнотата или грешката. Изменението в кадастралната карта и кадастралния регистър на
недвижимите имоти се извършва служебно
от СГКК по реда на чл. 70.
Чл. 43. (1) Данни за кадастралния регистър на недвижимите имоти се получават от
източниците по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР.
(2) Данни за собственик и носител на
друго вещно право се записват в кадастралния регистър на недвижимите имоти, ако в
източниците по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР има
данни за документа, удостоверяващ правото.
В кадастралния регистър на недвижимите
имоти не се посочват данни за собствениците
и за носителите на други вещни права, както
и за актовете, от които те черпят правата си,
когато такива не бъдат установени по реда
на ал. 1.
(3) Когато от събраните данни по реда на
ал. 1 се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право
на собственост, съответно на друго вещно
право за един и същи имот, в кадастралния
регистър на недвижимите имоти се записват
данните за всички лица и документи, както
и източниците на данни.
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Раздел II
Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри
Чл. 44. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат по реда и условията на наредбата по чл. 50 ЗКИР.
(2) Приетите по реда на чл. 45 ЗКИР кадастрална карта и кадастрален регистър на
недвижимите имоти се обявяват на заинтересованите лица от съответната служба по
геодезия, картография и кадастър по реда на
чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
(3) В срока по чл. 46, ал. 2 ЗКИР заинтересованите лица могат да правят писмени
възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри пред службата по геодезия,
картография и кадастър.
(4) След разглеждане на възраженията кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти се изменят въз основа
на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1
ЗКИР. Отразените основателни възражения
се приемат по реда на чл. 45 ЗКИР. Приетите
кадастрална карта и кадастрални регистри се
изпращат от службата по геодезия, картография и кадастър на изпълнителния директор
на АГКК за издаване на заповед за одобряване. Заповедта се издава в 14-дневен срок от
приемане на измененията на кадастралната
карта и кадастралните регистри по чл. 48,
ал. 2 ЗКИР. Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри
се обнародва в „Държавен вестник“.
Чл. 45. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или група
имоти по чл. 35а ЗКИР се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър по
местонахождение на имота.
(2) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри се съобщават на заинтересованите лица по реда на чл. 32, ал. 3 и
4. В срока по чл. 49а, ал. 1 ЗКИР заинтересованите лица могат да правят писмени
възра жени я срещ у приетите кадаст ра лна
карта и кадастрални регистри.
(3) След произнасяне на комисията по
чл. 47, ал. 1 ЗКИР по възраженията и след
нанасяне на измененията, свързани с тях, кадастралната карта и кадастралните регистри
се представят на началника на службата по
геодезия, картография и кадастър, съответно
на изпълнителния директор на АГКК за издаване на заповед за одобряване.
Чл. 46. (1) Приетите кадастрална карта и
кадастрални регистри по чл. 48, ал. 3 ЗКИР,
съответно чл. 49а, ал. 2 ЗКИР, се въвеждат на
проектно ниво в информационната система
на кадастъра.
(2) За одобряване се представят: кадастралната карта, схемите на етажи, кадастралният
регистър на недвижимите имоти и регистърът
на геодезическата основа.
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(3) При одобряване на кадастралната карта
и кадастралните регистри се представят и
документите от обявяването и приемането
им, определени със заповед на изпълнителния
директор на АГКК.
(4) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35 ЗКИР се въвеждат
в информационната система на кадастъра
след обнародване на заповедта по чл. 49, ал. 1
ЗКИР в „Държавен вестник“.
(5) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а ЗКИР се въвеждат
в информационната система на кадастъра след
издаване на заповедта по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.
Чл. 47. (1) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрените материали и документацията по
чл. 46, ал. 2 и 3, включително и писмените
възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри, се съхраняват постоянно в
службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри се съхраняват в електронен
вид постоянно и в АГКК.
Чл. 48. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява министъра
на земеделието и храните, министъра на
правосъдието и кмета на общината, че са
одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия, в
7-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР
или в 7-дневен срок от издаване на заповедта
по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР – в случаите, в които
заповедта е издадена от изпълнителния директор на АГКК.
(2) Службата по геодезия, картография и
кадастър уведомява съответната общинска
служба по земеделие, общинската администрация и службата по вписвания по местонахождението на имота, че са одобрени
кадастралната карта и кадастралните регистри,
в 7-дневен срок от издаване на заповедта по
чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.
Чл. 49. (1) Общинската служба по земеделие, съответно общинската администрация, предоставя на службата по геодезия,
картография и кадастър документацията за
измененията в поддържаните от тях планове
и карти съгласно § 4, ал. 2 ПЗРЗКИР.
(2) От откриване на производство за създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри до датата на приключване на протокола от комисията по чл. 47 ЗКИР правоспособното лице по чл. 35 или 35а ЗКИР нанася
измененията по ал. 1.
(3) От приемане на кадастралната карта
и кадастралните регистри по реда на чл. 45
ЗКИР до приемане на отразените възражения
по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по
чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, нанася с проект за изменение в кадастралната карта и кадастралните
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регистри данните, постъпили по реда на § 4,
ал. 2 ПЗРЗКИР, и измененията в недвижимите
имоти, възникнали в резултат на решенията
на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР.
(4) Всички настъпили изменения в периода
от приемане на отразените възражения по реда
на чл. 48, ал. 3 ЗКИР до изтичане на срока
по чл. 49, ал. 1 ЗКИР се нанасят от службата по геодезия, картография и кадастър въз
основа на проект за изменение, изработен от
правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР
или чл. 35б, ал. 2 ЗКИР. За отразяването на
тези изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съставя протокол от
комисията по чл. 45 ЗКИР след приемане на
проекта за изменение.
(5) Всички настъпили изменения от изтичане на срока по чл. 49, ал. 1 ЗКИР до
влизане в сила на заповедта за одобряване
на кадастралната карта и кадастралните регистри се нанасят от службата по геодезия,
картография и кадастър въз основа на проект
за изменение, изработен от нея.
Чл. 50. При създаване на кадастрална
к ар та и к а дас т ра л н и рег ис т ри на неу р банизираната територи я по реда на § 33
ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) се прилага редът на глава шеста.
Г л а в а

ш е с т а

СЪЗДАВАНЕ НА К АДАСТРАЛНА К АРТА
И К АДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА НЕУРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ПО РЕДА НА
§ 33 ПЗРЗИДЗКИР
Чл. 51. (1) За неурбанизираната територия
се създава кадастрална карта и кадастрални
регистри чрез преобразуване на данните от
картите, одобрени и поддържани по реда на
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
(2) Землищата, за които се създава кадастрална карта и кадастрални регистри по
ал. 1, се определят в график, съгласуван от
министъра на земеделието и храните. След
съгласуването му графикът се утвърждава
от изпълнителния директор на АГКК. При
необходимост от промяна в утвърдения график промяната се съгласува с министъра на
земеделието и храните. Графикът и промените в него се публикуват на електронната
страница на АГКК и МЗХ.
(3) Данни за землищата от графика по
ал. 2 се въвеждат в информационно-административната карта.
(4) За изпълнение на техническите дейности, условията и реда за преобразуването
по ал. 1 изпълнителният директор на АГКК
издава инструкция.
Чл. 52. (1) За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 51
Министерството на земеделието и храните
съобразно утвърдения график предава безвъзмездно на АГКК:
1. актуална карта и регистър на възстановената по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
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собственост – в цифров вид, придружени с
протокол за тест на хартиен и цифров носител за всяко землище поотделно, с подпис и
печат от съответната общинска служба по
земеделие, извършила контрола;
2. копия на схема и регистър с координатите на РГО;
3. копия от реперните карнети за РГО;
4. копия от плановете на новообразуваните
имоти по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ за териториите, застроени със сгради и съоръжения
от имуществото на организациите по § 12
ПЗРЗСПЗЗ, разположени извън границите
на урбанизираните територии, и от придружаващите ги документи от разпоредителни
сделки.
(2) Материалите по ал. 1 се предават по
землища с приемно-предавателен протокол,
който се подписва от представители на МЗХ
и на АГКК. Министерството на земеделието
и храните удостоверява в протокола актуалността на предоставените данни.
(3) След приемане на материалите по ал. 1
АГКК извършва повторен тест с компютърна
програма в съответствие с инструкцията по
чл. 51, ал. 4. Землищата с установени груби
грешки се връщат с протокол на МЗХ за отстраняването им, като се променя графикът
по чл. 51, ал. 2.
Чл. 53. (1) След преобразуване на данните
кадастралната карта и кадастралните регистри
се представят на изпълнителният директор
на АГКК за издаване на заповед за одобряване. Заповедта подлежи на обнародване в
„Държавен вестник“ и влиза в сила от деня
на обнародването є.
(2) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър в 7-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на заповедта по ал. 1
уведомява министъра на земеделието и храните и министъра на правосъдието, че са
одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия.
Чл. 54. (1) Всички настъпили изменения в
периода от предаването на данните по чл. 52,
ал. 1 до обнародване на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните
регистри в „Държавен вестник“ се отразяват
от АГКК въз основа на проект за изменение,
изработен от АГКК. За отразените изменения
се съставя протокол.
(2) Министерството на земеделието и храните предоставя на АГКК документацията
за измененията по ал. 1 съгласно § 4, ал. 2
ПЗРЗКИР.
Г л а в а

с е д м а

ПОДДЪРЖАНЕ НА К АДАСТРАЛНАТА
К АРТА И К АДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
Чл. 55. Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят в случаите на:
1. изменение в данните за обектите на
кадастъра, настъпили след влизане в сила на
кадастралната карта и кадастралните регистри;
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2. отстраняване на непълнота или грешка;
3. отразяване на зона на ограничение и
нейни изменения;
4. отстраняване на явна фактическа грешка.
Чл. 56. (1) Измененията в кадастралната
карта и кадастралните регистри се извършват от службата по геодезия, картография и
кадастър по местонахождение на имота въз
основа на заявление от собственика, от друго
лице, когато това е предвидено в закон, или
въз основа на служебно постъпила информация от компетентен орган.
(2) Заявлението за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отразяване или изменение на зона на ограничение
се подава от органи или лица, които създават
или поддържат данни за зони на ограничения,
от собственика на имота, върху който попада
ограничението, или от лице, в чиято полза е
възникнало ограничението.
(3) Данните в кадастралната карта и кадастралните регистри се изменят с проект,
изработен от правоспособно лице. В случаите
на изменение на данни, когато не се изменят
очертания и граници на обекти на кадастъра,
проектът за изменение се изработва от правоспособно лице или от службата по геодезия,
картография и кадастър.
(4) Ведомства и общини, които създават и/
или поддържат основни кадастрални данни, в
7-дневен срок от възникването и/или изменението им ги предоставят на службата по геодезия,
картография и кадастър по местонахождение
на имота във вид на проект за изменение.
(5) Органи или лица, които създават или
поддържат данни за зони на ограничения, в
7-дневен срок от възникването и/или изменението им ги предоставят на службата по
геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имотите, върху които попадат
зоните на ограничения, във вид и съдържание
съгласно чл. 78.
(6) Службата по геодезия, картография
и кадастър извършва измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на
недвижимите имоти без издаване на заповед
освен в случаите на отстраняване на непълнота
или грешка и на явна фактическа грешка.
(7) Когато при изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри се установи
наличие на непълнота или грешка или явна
фактическа грешка, административното производство се прекратява.
(8) Службата по геодезия, картография и
кадастър уведомява службата по вписванията
за извършените изменения в кадастралната
карта и кадастралните регистри чрез информационната система на кадастъра.
(9) Службата по геодезия, картография и
кадастър уведомява за извършеното изменение
заинтересованите лица и носителите на други вещни права върху имотите, чиито права
се засягат от изменението, включително и в
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случаите, в които за изменението не се издава
заповед или не се изисква представянето на
акт за придобиване, прехвърляне или прекратяване на право на собственост.
(10) Службата по геодезия, картография
и кадастър издава отказ за извършване на
изменението в случаите, в които след извършен контрол по реда на наредбата по чл. 50
ЗКИР се установи, че проектът за изменение
не отговаря на изискванията на тази наредба.
Чл. 57. (1) Отстраняването на непълнота
или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, допусната по вина на правоспособното лице, изработило кадастралната
карта и кадастралните регистри, се извършва
безвъзмездно в срока за отстраняване на
дефектите, определен съгласно договора за
изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) След изтичане на срока за отстраняване
на дефектите службата по геодезия, картография и кадастър се счита за задължено лице в
случаите на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри при
изпълнени задължения от заинтересованите
лица съгласно чл. 36 и 38 ЗКИР и наличие на
данни в източниците по чл. 41 ЗКИР, които
еднозначно определят границите на имота.
Непълнотата или грешката се отстранява въз
основа на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, изработен от
службата по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 58. (1) Заявлението за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
се подава и регистрира в административната
информационна система на АГКК по ред,
определен с наредбата по чл. 58, ал. 1 ЗКИР.
(2) В случаите на служебно постъпила
информация, която е основание за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, службата по геодезия, картография
и кадастър регистрира служебно заявление.
(3) Към заявлението по ал. 1 и 2 се прилага проект за изменение със съдържание
съгласно чл. 75.
Чл. 59. (1) При делба и разделяне се спазват
изискванията за минимални размери и площи
на поземлените имоти:
1. в урбанизирани територии – съгласно
чл. 19, ал. 1 ЗУТ, а в случаите, когато за
определяне на минимални размери, достъп
и допустими отстояния от съществуващите
строежи се изисква одобряване на подробен
устройствен план (ПУП), заявителят представя на службата по геодезия, картография
и кадастър мотивирано предписание (разрешение) за изработване на ПУП, придружено
от скица с предложение за изменението му;
2. в земеделски земи – съгласно чл. 72 от
Закона за наследството (ЗН) и чл. 26 и 27 от
Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на
картата на възстановената собственост (ДВ,
бр. 102 от 2004 г.);
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3. в гори и земи от горския фонд – съгласно
§ 3, ал. 1 ПЗРЗВСГЗГФ.
(2) Проектните точки от граници при делба
и разделяне се трасират или се означават на
място и се координират преди изработването
на проекта. За трасираните или означени на
място точки от граница се съставя протокол
по чл. 65, ал. 8.
Чл. 60. (1) В слу чаите на чл. 53а, т. 2
ЗКИР измененията на кадастралната карта
и кадастралните регистри се извършват, ако
собствеността върху недвижимите имоти,
предмет на изменението, принадлежи на едно
и също лице или лица.
(2) При съсобственост заявлението се подава
от всички съсобственици или се придружава
от нотариално заверена декларация за изразяване на изричното им съгласие с исканото
изменение.
(3) При липса на акт за собственост за
новообразувания имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записва актът
за собственост, удостоверяващ правото на
собственост върху имота или имотите преди
изменението.
Чл. 61. Не се допуска съединяване на поземлени имоти с различно трайно предназначение на територията.
Чл. 62. (1) Нанасяне на нова сграда, промяна на граница или очертание между съседни
сгради или самостоятелни обекти в сгради, или
в съоръжения на техническата инфраструктура
се извършва след реализиране на строежа.
Завършването на строежа се удостоверява
от органа, издал разрешението за строеж, с
констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (приложение № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време
на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) или
с акт за приемане на конструкцията (приложение № 14 от Наредба № 3 от 2003 г.) и
констативен протокол по чл. 181, ал. 2 ЗУТ.
(2) В случаите на преустройство завършването му се удостоверява от органа, издал
разрешението за строеж, с констативен акт
по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (приложение № 15 от
Наредба № 3 от 2003 г.).
Чл. 63. В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗКИР
съединяване на съседни имоти, собственост на
различни лица, се извършва след представяне
на документ, удостоверяващ съсобствеността
върху новообразувания имот.
Чл. 64. (1) Промяна на граница по взаимно
съгласие на собствениците съгласно чл. 52,
ал. 1, т. 3 ЗКИР се извършва след прехвърляне
на реално определена част към съседен имот.
(2) В проекта за разделяне се допуска
поземлените имоти, които са предмет на изменението, да не отговарят на минималните
изисквания за размери и площ за съответния
вид територия.
(3) Службата по геодезия, картография
и кадастър издава скица-проект на имотите – предмет на прехвърлителната сделка.
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(4) След получаване по реда на чл. 86,
ал. 1 ЗКИР или § 5, ал. 2 ПЗРЗКИР на акта
за извършената сделка службата по геодезия,
картография и кадастър изменя кадастралната
карта, като актуализира проекта за изменение,
по който е извършена сделката. За извършеното изменение не се издава удостоверителен
документ.
(5) След извършване на актуализацията
по ал. 4 службата по геодезия, картография
и кадастър създава служебно проект за обединяване за имотите – собственост на едно и
също лице, и извършва обединяването.
(6) В кадастралния регистър на недвижимите имоти за новообразувания имот се
записва актът за собственост за имота преди
разделянето и актът за имота – предмет на
прехвърлителната сделка.
Чл. 65. (1) Подробните устройствени планове (ПУП) по чл. 110 ЗУТ и техни изменения,
с които се променят граници на поземлени
имоти, се отразяват в кадастралната карта и
кадастралните регистри с проект за изменение,
без издаване на заповед.
(2) Подробен устройствен план по пред
ходната алинея се съгласува от службата по
геодезия, картография и кадастър преди одобряването му. За съгласуването се представя
проект за изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри в съответствие с
предвижданите промени на граници по ПУП.
(3) Службата по геодезия, картография и
кадастър издава скица-проект в случаите,
в които се налага сключване на сделки за
прилагане на ПУП.
(4) Службата по геодезия, картография и
кадастър отказва да съгласува проекта на ПУП,
когато за изработването му не са използвани
актуални данни от кадастралната карта и
кадастралните регистри или проектът за изменение на кадастралната карта не отговаря
на изискванията на ЗКИР и тази наредба.
(5) Съгласуването или отказът за съгласуване на проекта на ПУП се извършва с
издаване на удостоверение за приемане или
неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(6) Приети ят проек т за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри се отразява в кадастралната карта и
кадастралните регистри след предоставяне в
СГКК на документи за прилагането на ПУП
и протокол за трасиране и координиране на
новите граници на недвижимите имоти. За
парцеларните планове по чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ не се изисква протокол за трасиране и
координиране на новите граници на недвижимите имоти.
(7) При промяна на граници в съгласуван
проект за ПУП, извършена в административното производство до одобряването му, в
СГКК се представя за съгласуване преработен
съгласно промяната проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
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(8) Изпълнителният директор одобрява образец на протокола за трасиране, означаване
и координиране на граници.
(9) Проекти за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри за прилагане на ПУП, които не са съгласувани по
предходните алинеи или е отказано тяхното
съгласуване, не се отразяват в кадастралната
карта и кадастралните регистри.
Чл. 66. (1) За територията на приет проект
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработен в съответствие
с подробен устройствен план по чл. 16, ал. 1
ЗУТ до представяне на влязъл в сила ПУП,
службата по геодезия, картография и кадастър не извършва изменения в границите на
поземлените имоти и не приема проекти за
такива изменения.
(2) Границите на поземлените имоти, определени с влязъл в сила подробен устройствен
план по чл. 16, ал. 1 ЗУТ, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри
едновременно. Изменението в кадастралния
регистър на недвижимите имоти се извършва
след постъпване на данните от акт, вписан
по реда на чл. 86, ал. 1 ЗКИР.
Чл. 67. (1) Границите на поземлени имоти,
определени с одобрен и влязъл в сила план на
новообразуваните имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ,
се нанасят служебно в кадастралната карта с
проект за изменение. В кадастралния регистър
на недвижимите имоти се нанасят данни за
собствениците и за правата им върху тези
имоти, за които има издадени нотариални
актове за придобито право на собственост
върху имоти, които са земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
или има влязла в сила заповед на кмета на
общината по § 4к, ал. 7 ПЗРЗСПЗЗ.
(2) В слу чаите на искане за нанасяне
на имот, който попада в територия по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, и имотът е индивидуализиран
с граници в проект за изменение съобразно
акта за собственост, различен от актовете
по ал. 1, имотът се нанася по реда на чл. 54
ЗКИР. Проектът за изменение се придружава
от протокол по чл. 65, ал. 8.
Чл. 68. За възстановяване на имоти по реда
чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ, които не са отразени в
кадастралната карта, се издава скица-проект.
След издаване на възстановителното решение
по чл. 14, ал. 1 ЗСПЗЗ имотите се отразяват в
кадастралната карта по реда на чл. 54 ЗКИР.
Чл. 69. (1) В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 5
ЗКИР службата по геодезия, картография и
кадастър издава скица-проект – за имот въз
основа на проект за изменение на кадастралната карта, или скица – за имот, който
е отразен в кадастралната карта.
(2) След постъпване на акт по реда на
чл. 86, ал. 1 ЗКИР за придобито по давност
право на собственост в кадастралния регистър
на недвижимите имоти се заличават съществуващите данни за собственици и документи
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за собственост, които са с дата преди представения акт за придобито по давност право
на собственост.
Чл. 70. (1) В случаите на непълноти или
грешки службата по геодезия, картография
и кадастър уведомява по реда на АПК заинтересованите лица за започване на административно производство. Заинтересованите
лица могат да правят писмени възражения
по проекта в 7-дневен срок от получаване на
уведомлението.
(2) Службата по геодезия, картография
и кадастър след изтичане на срока по ал. 1
изяснява фактите и обстоятелствата от значение за установяване на непълнотата или
грешката, като преценява основателността
на исканията в заявлението и възраженията
на заинтересованите лица.
(3) Началникът на службата по геодезия,
картография и кадастър по местонахождение
на имота издава заповед за изменение, придружена от скица-проект, когато искането
е основателно, и от събраните документи
еднозначно се определя местоположението и
границите или очертанията на имотите – предмет на проекта.
(4) Началникът на службата по геодезия,
картография и кадастър издава отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри при установяване на недопустимост
или неоснователност на искането или при
установяване на спор за материално право
въз основа на представени или събрани в
производството писмени доказателства за местоположението и границите или очертанията
на имотите – предмет на проекта.
(5) Заповедта по ал. 3 или отказът по ал. 4
се съобщават по реда на АПК на заинтересованите лица и подлежат на обжалване пред
административния съд по местонахождение на
имота в 14-дневен срок от съобщаването им.
(6) Заповедта влиза в сила и изменението
се извършва:
1. след изтичане на срока за обжалване,
ако не е подадена жалба;
2. след влизане в сила на съдебно решение
за потвърждаване на заповедта, ако е подадена жалба.
Чл. 71. (1) За изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри в случаите
на чл. 51, ал. 4 ЗКИР кметът на общината
съобщава на заинтересованите лица за започване на изменението на кадастралната карта
и кадастралните регистри с обявление, което
се поставя на определените за това места в
сградата на общината, района или кметството
и се публикува на интернет страницата на
общината.
(2) Обявлението по ал. 1 съдържа данни
за: имотите, обект на изменение, срока за
означаване на границите и правоспособното
лице, което ще извърши измерванията.
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(3) Заявлението за изменението се подава до
службата по геодезия, картография и кадастър
по местонахождение на имотите.
(4) Службата по геодезия, картография и
кадастър уведомява по реда на АПК заинтересованите лица, чиито права се засягат от
изменението.
(5) В 14-дневен срок от получаване на
уведомлението заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта за изменение и да
направят възражения по него.
(6) Службата по геодезия, картография
и кадастър след изтичане на срока по ал. 5
изяснява фактите и обстоятелствата от значение за установяване на непълнотите или
грешките, като преценява основателността
на исканията и възраженията на заинтересованите лица.
(7) Изпълнителният директор на АГКК
издава отказ за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, ако установи,
че непълнотата или грешката е свързана със
спор за материално право за някой от имотите въз основа на представени или събрани
в производството документи, удостоверяващи
местоположението и границите или очертанията на имотите – предмет на проекта.
(8) Изменението за отстраняване на непълнотите или грешките в кадастралната карта
и кадастралните регистри се одобрява със
заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(9) Заповедта по ал. 8 или отказът по ал. 7
се съобщават по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на
заинтересованите лица и подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред административния
съд по местонахождение на имотите.
(10) Заповедта влиза в сила и изменението
се извършва за всички имоти едновременно:
1. след изтичане на срока за обжалване,
ако не са подадени жалби;
2. след влизане в сила на всички съдебни
решения за потвърждаване на заповедта, ако
са подадени жалби.
Чл. 72. Отказ за отстраняване на непълнота
или грешката се издава, когато отстраняването є е свързано със спор за материално
право или когато от събраните документи в
административното производство не е възможно еднозначно да се определи местоположението и границите или очертанията на
имотите – предмет на проекта.
Чл. 73. (1) При промяна на границите на
поземлени имоти и сгради, при отразяване на
нови поземлени имоти и сгради, както и при
допълване на непълноти или поправяне на
грешки в кадастралната карта или отстраняване на явна фактическа грешка се извършват
геодезически измервания. Геодезическите
измервания обхващат означени граници на
съществуващите и новите обекти на кадастъра в обхвата на изменението и проектните
граници след трасиране, както и граници на
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трайни топографски елементи с естествен или
изкуствен произход в неурбанизирана територия, когато представляват граници на имоти.
(2) Изменения в кадастралната карта се
извършват, след като собственикът означи
границите на имота си.
(3) Към п роек та за изменение на кадастралната карта се съставя протокол за
определяне на означените съществуващи и/
или трасираните проектни граници, който се
подписва от възложителя на изменението и
правоспособното лице.
(4) Геодезическите измервания се извършват от съществуващата РГО. Когато РГО не
съществува, не отговаря на изискванията по
чл. 23 или точки от съществуващата РГО са
унищожени, се създават и определят нови точки.
(5) Когато границите на поземлените имоти са материализирани и са определени от
графичен план или карта или липсват данни
за начина на определянето им в кадастралната карта при първо изменение на граница,
координатите на граничните точки се определят с геодезически измервания. Данните
от кадастралната карта и от геодезическите
измервания се съпоставят, като:
1. при разлики, по-големи от допустимите
по чл. 18, ал. 4, т. 2, съответно по чл. 18, ал. 5,
т. 2 или ал. 6, производството по исканото
изменение на кадастралната карта се спира
до отстраняването им съответно по реда за
отстраняване на непълнота или грешка или
на явна фактическа грешка;
2. при разлики, по-малки от допустимите
по чл. 18, ал. 4, т. 2, съответно по чл. 18,
ал. 5, т. 2 и са спазени изискванията на чл. 18,
ал. 7 и 8, границите, определени с данните
от геодезическите измервания, се отразяват
в кадастралната карта.
(6) Когато г раници те на позем лени те
имоти в кадастралната карта са определени
с геодезически измервания и отговарят на
изискванията за точност по чл. 18, ал. 4,
т. 1, съответно на чл. 18, ал. 5, т. 1, те могат
да бъдат коригирани при последващи геодезически измервания само със съгласието на
собствениците.
(7) Материалите и данните от геодезическите измервания включват: резултатите от
измерванията и обработката им – в цифров
вид; координатен регистър на изходните и
подробните точки – в цифров вид; схема с
точките от ползваната геодезическа основа – в
цифров и графичен вид; обяснителна записка,
включваща и информация за унищожени и
новосъздадени точки от геодезическата основа – в цифров и писмен вид.
Чл. 74. (1) Съществуващи на терена сгради
или съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, се
отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри въз основа на заснемане на съществуващото на място състояние, като данни
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за собствеността и собственика се записват в
кадастралния регистър на недвижимите имоти
след предоставяне на документ за собственост.
(2) Сгради или съоръжения на техническата
инфраструктура, в които има самостоятелни
обекти, които попадат в неурбанизирана територия, се нанасят в кадастралната карта,
като точността на определяне на границите
им съответства на изискванията на чл. 18,
ал. 4, т. 1, буква „а“.
Чл. 75. (1) Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
се изработва и представя в цифров вид във
формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР и съдържа:
1. вид на изменението;
2. данни за правоспособното лице – номер
от регистъра на правоспособните лица и наименование/име; застрахователна полица или
данни за застрахователна полица;
3. данни за възложителя на проекта;
4. обхват на проекта – идентификатори на
обектите на кадастъра, които се засягат от
изменението, както и координати на подробните точки, които се запазват и ограничават
изменението;
5. данни от кадастрална карта, схеми на
етажи и кадастрален регистър на недвижимите
имоти в обхвата на изменението;
6. проектни данни за изменението;
7. материали и данни от геодезически измервания и обработката им по чл. 73, ал. 7;
8. материали от геодезически измервания
и данни за нови точки от геодезическата основа по чл. 26, както и реперни карнети по
чл. 23, ал. 10;
9. документи, удостоверяващи основанието
за исканото изменение;
10. обяснителна записка.
(2) Когато изменението се отнася до граница на поземлен имот, данните по ал. 1, т. 5
съдържат и данни за сградите, но не съдържат
схеми на етажи и данни за наличните само
стоятелни обекти в обхвата на изменението.
(3) Когато изменението се отнася до нанасяне на нова сграда или съоръжение на
техническата инфраструктура, до промяна
на граница на сграда или съоръжение на
техническата инфраструктура, данните по
ал. 1, т. 5 задължително включват и данни
за поземления имот, в който е разположена
сградата или съоръжението на техническата
инфраструктура.
(4) Когато изменението се отнася до самостоятелен обект в сграда или в съоръжение
на техническата инфраструктура, данните по
ал. 1, т. 5 задължително включват данни за
сградата или съоръжението на техническата
инфраструктура, в които попада самостоятелният обект. Когато проектът за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
е за нанасяне на самостоятелен обект в съществуваща сграда, за която няма одобрени
схеми на етажите, схемата на етажа съдържа
само очертанието на самостоятелния обект
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и очертанието на общата част от сградата,
обслужваща съответния самостоятелен обект.
Останалите области от етажа и останалите
етажи се нанасят без очертанията на само
стоятелните обектите в тях и се надписват с
„неидентифициран обект“.
(5) Когато се нанася нова сграда или съоръжение на техническата инфраструктура
със самостоятелни обекти или се нанася
надстрояване или пристрояване на такава
сграда, проектът съдържа и схемите на етажи.
(6) Проектните данни за всяко изменение
по ал. 1, т. 6 съдържат:
1. вид на обектите – поземлен имот, сграда,
съоръжение на техническата инфраструктура,
самостоятелен обект;
2. състояние на обектите – нови или изменени;
3. временни идентификатори съгласно наредбата по чл. 26, ал. 4 ЗКИР;
4. границите или очертанията на обектите,
които се изменят или са нови;
5. данни по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 3 за обектите
на изменение;
6. данни за собствениците, носителите
на други вещни права и актовете, от които
черпят правата си, съгласно чл. 25, ал. 2 и 3.
(7) При отчуж даване на реални части
от поземлени имоти с цел изграж дане и
реконструкция на обекти от транспортната
инфраструкту ра проектът за изменение в
кадастралната карта се изработва въз основа
на данни от парцеларен план.
(8) Обяснителната записка по ал. 1, т. 10
съдържа:
1. данните по ал. 1, т. 1 – 4;
2. обосновка на изменението;
3. данни и материали, послужили за изработване на проекта за изменение;
4. анализ на измерванията и резултатите – геодезическа основа, инструменти, метод
на измерване, метод на обработка, максимални
разлики в абсолютното положение на точки от
съществуващи граници на поземлени имоти
и сгради, максимални разлики при координиране на проектните точки.
Чл. 76. За реда и условията при извършване
на преобразуване в цифров вид на планове
и карти, създадени и одобрени в графичен
вид, с цел поддържане на данните в тях в
цифров вид, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, за издаване на
комбинирани скици се издава инструкция
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 77. (1) Проектът за изменение на кадастралната карта се проверява и приема от
службата по геодезия, картография и кадастър
по местонахождението на имотите по ред,
определен с наредбата по чл. 50 ЗКИР.
(2) Не се приема проект за изменение на
кадастралната карта, чийто обхват се пресича
с обхвата на приет проект.
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(3) Проектът за изменение се съхранява
в информационната система на кадастъра 6
месеца след датата на приемането му. При
представяне в СГКК на удостоверение или при
служебно постъпване на данни за наличие на
съдебен спор или за висящо административно
производство пред друг административен орган проектът се съхранява до решаването му,
съответно до приключване на производството.
(4) Проектът за изменение и състоянието на
кадастралната карта в обхвата на изменението
се съхраняват в електронен архив.
(5) Когато проектът съдържа данни за
зони на ограничения, данните се отразяват в
кадастралната карта и в регистъра на зоните
на ограничения.
Чл. 78. (1) Данните за зоните на ограничения се представят с проект в цифров вид
във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(2) Проектът за отразяване или изменение
на зона на ограничение съдържа:
1. кадастралната карта в обхвата на зоната
на ограничение;
2. границите/очертанията на зоната на
ограничение чрез геодезическите координати
на определящите ги точки;
3. временен номер на зоната на ограничение;
4. вид на ограничението по номенклатура;
5. идентификатор на господстващия имот,
ако има такъв;
6. лицето, в чиято полза е ограничението;
7. основание за създаване на зоната на
ограничение (нормативен акт, административен акт или договор);
8. начална и крайна дата за срока на ограничението;
9. данни за правоспособното лице – номер
от регистъра на правоспособните лица и наименование/име;
10. схема на зоната на ограничение в подходящ мащаб с данните от т. 1 до т. 8.
(3) Регистърът на зоните на ограничения
се създава и поддържа в цифров вид съгласно
приложение № 10 и съдържа:
1. номер на зоната на ограничение;
2. основание за създаване на зоната;
3. вид на ограничението;
4. площ на зоната;
5. идентификатор на господстващ имот,
ако има такъв;
6. данни за лицето, в чиято полза е ограничението;
7. срок на действие на ограничението;
8. забележка.
(4) В официални документи за поземлени
имоти, които попадат в обхвата на зони на
ограничения, се отразяват границите/очертанията на зоните на ограничения и данните
по ал. 3, т. 1 – 3 и т. 5 – 7, както и площите
на засегнатите части от имотите.
(5) Когато ограничението е срочно, зоната на ограничение се заличава служебно от
службата по геодезия, картография и кадастър
след изтичане на срока.
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Чл. 79. (1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава удостоверение по чл. 54а,
ал. 3 ЗКИР на собственика или възложителя
въз основа на проект за изменение в съответствие с чл. 75 или чл. 78, след като данните,
подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР за
строежи, които не са обект на кадастъра, се
издава от службата по геодезия, картография
и кадастър, след като данните, подлежащи на
отразяване, са предоставени на общинската
администрация.
(3) Когато строежът не е обект на кадастъра, но създава зона на ограничение, службата
по геодезия, картография и кадастър издава
удостоверение, че данните за зоните на ограничение са нанесени.
Чл. 80. Службата по геодезия, картография и кадастър нанася в кадастралната карта
обектите на кадастъра, определени със специализираните карти по чл. 6, ал. 7 ЗУЧК,
по искане на органа, в чиито правомощия е
управлението на тези обекти.
Г л а в а

о с м а

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕС
К А ГРЕШК А
Чл. 81. (1) Явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралния регистър
на недвижимите имоти се отстранява от
Агенцията по геодезия, картография и кадас
тър при констатирането є по заявление от
заинтересовано лице или при установяването
є от службата по геодезия, картография и
кадастър.
(2) За отстраняване на явната фактическа
грешка правоспособно лице по кадастър съвместява данните от кадастралната карта, от
картата на възстановената собственост, въз
основа на която е създадена кадастралната
карта и геодезически измервания, изработва
списък на засегнатите имоти и проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в
обхват за всички поземлени имоти, за които
е установена явната фактическа грешка.
(3) Когато явната фактическа грешка се
установи по повод на искане за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
по реда на глава седма, административното
производство се прекратява до отстраняване
на явната фактическа грешка.
(4) Правоспособното лице по кадастър
извършва геодезически измервания на граничните точки на поземлените имоти в обхвата на
проекта за изменение при спазване на приложимите условия и ред по чл. 37 – 39 и чл. 73.
(5) Границите на поземлените имоти в
обхвата на изменението се определят след
съвместяване и анализ на данните, получени
от обработката на геодезическите измервания,
от картата на възстановената собственост и
от кадастралната карта.
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(6) Явна фактическа грешка се констатира,
когато разликите ΔSi по чл. 18, ал. 5 между
идентични точки от границите на имотите
от кадастралната карта и картата на възстановената собственост са в допустимите
норми, а разликите между идентични точки от границите на имотите, от картата на
възстановената собственост и определените
с геодезически измервания не отговарят на
изискванията за точност.
(7) За отстраняване на явната фактическа
грешка правоспособното лице по кадастър
изработва в цифров и графичен вид:
1. списък на засегнатите имоти, съдържащ разликите ΔSi в идентичните точки от
границите на имотите, установени по ал. 4,
извлечение от кадаст ра лни я регист ър на
недвижимите имоти с данните за имотите,
установените разлики в площите им и данни
за площта, за която се дължи обезщетение по
реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, съответно по
чл. 6 ЗВСГЗГФ и § 8 ПЗРЗВСГЗГФ;
2. проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри съгласно
чл. 75, отразяващ предложението за отстраняване на явната фактическа грешка.
(8) Службата по геодезия, картография и
кадастър изпраща проектите за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за съгласуване от директора на областна дирекция „Земеделие“ по отношение обезщетението
по реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, съответно по
чл. 6 ЗВСГЗГФ и § 8 ПЗРЗВСГЗГФ.
(9) За имотите, за които е извършено съгласуване по реда на ал. 8, се издава заповед
по чл. 53б, ал. 5, т. 1 или 2 ЗКИР. Заповедта,
придружена от скица-проект, се изпраща на
общинската служба по земеделие за провеждане на процедура по обезщетяване.
(10) Извън случаите по ал. 9 за имотите, за
които е получено мотивирано становище за
липса на основание за обезщетяване, се издава
заповед по чл. 53б, ал. 5, т. 1 или 2 ЗКИР.
(11) Нанасяне на липсваща или неточно отразена сграда или съоръжение на техническата
инфраструктура, в което има самостоятелен
обект, в кадастралната карта се извършва
при спазване на чл. 74 и 75. Изменението в
кадастралната карта се одобрява със заповед
по чл. 53б, ал. 5, т. 1 ЗКИР.
Г л а в а

д е в е т а

ОЦЕНК А НА ДЕЙСТВАЩИТЕ К АДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ
Чл. 82. (1) Актуалността и точността на
съдържанието на кадастралните планове,
одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и
ЗТСУ, както и на одобрените кадастрални планове по реда на § 40, ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗКИР
(ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се проверява по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на правоспособно лице.
Оценката за точност се възлага при условие,
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че оценката за акуалност отговаря на изискванията по ал. 5. Териториите за оценка
на актуалността и за оценката на точността
се съгласуват от СГКК по предложение на
правоспособното лице.
(2) Оценката за актуалност се изразява
чрез съотношението на броя на актуалните
граници на поземлените имоти и сгради от
плана към общия брой на съществуващите на
терена граници на поземлени имоти и сгради.
Проверката се извършва на площ не по-малка
от 25 на сто от територията на плана, като
броят на проверените имоти е равномерно
разпределен върху територията на плана, и се
отбелязва върху копие от кадастралния план
на хартия. Неактуалните и новите граници и
сгради се маркират с червен цвят върху копието.
Съществуващите върху плана граници, които
не са материализирани на терена, се приемат
за актуални. При изброяване на границите
границата е една от възлова до възлова точка.
(3) За извършената оценка на съдържанието
по ал. 2 се съставя доклад. В доклада се описват
проверените квартали, броят на проверените
граници и сгради и броят на съществуващите
на терена граници и сгради. Към доклада се
прилага копието от кадастралния план, върху
което е отразена проверката.
(4) Когато съотношението по ал. 2 е по-малко от 0,6, в доклада по ал. 3 се записва, че по
съдържание кадастралният план не отговаря
на изискванията за създаване на кадастрална
карта. В този случай кадастралният план не се
използва за създаване на кадастрална карта.
(5) Когато съотношението по ал. 1 е поголямо от 0,6, в доклада по ал. 3 се записва, че по съдържание кадастралният план
отговаря на изискванията за създаване на
кадастрална карта.
(6) Точността на кадастралния план се
проверява чрез статистически анализ на координатните разлики на точки и разлики на
дължини съгласно приложение № 6. Координатите на точките се определят от съществуващи върху плана трайно материализирани
граници на поземлените имоти и сгради и
чрез геодезически измервания и изчисления
на координатите на същите точки. Дължините
се измерват на място и от плана и са между
точки от трайно материализирани граници
на поземлени имоти и сгради. Измерват се
на място подробни точки от граници на поземлени имоти и сгради, видими от улиците,
равномерно разпределени в територията на
кадастралния план. Измерванията се извършват върху територия, която е не по-малка от
10 на сто от площта на кадастралния план.
За териториите, в които се извършва оценка,
когато не съществува РГО или съществуващата не отговаря на изискванията по чл. 23,
се създава нова РГО. Когато планът не е в
координатната система на кадастралната карта, координатите на координатните кръстове
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се трансформират в координатната система
на кадастралната карта чрез програмата на
АГКК за трансформация между различни
координатни системи.
(7) Когато статистическият анализ показва
разпределение близко до нормалното и ∆S
и ∂s отговарят на допустимите стойности
по чл. 18, ал. 4, т. 2, буква „а“, в доклада по
ал. 3 се записва, че по точност кадастралният
план отговаря на изискванията за създаване
на кадастралната карта. Данните и материалите от създадената РГО, координирането,
оцифряването, трансформирането на плана
в координатната система на кадастралната
карта и анализът се прилагат към доклада.
(8) Службата по геодезия, картография и
кадастър приема с протокол материалите и
данните за оценка на точността на кадастралния план по реда на наредбата по чл. 50 ЗКИР.
В протокола се отбелязва, че кадастралният
план ще се използва или няма да се използва
при изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
Чл. 83. (1) За създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри графичните
кадастрални планове, одобрени по реда на
отменените ЗЕКНРБ, ЗТСУ и § 6 от ПЗР на
Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 71 от
2001 г.), както и кадастралните планове, одобрени по реда на § 40, ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗКИР
(ДВ, бр. 36 от 2004 г.), които отговарят на изискванията за актуалност и точност съгласно
чл. 82, се преобразуват в цифров вид по ред,
определен в приложение № 9.
(2) Върху копие от действащия регулационен план се отбелязват всички урегулирани
поземлени имоти с приложена регулация и
промени в регулацията. Регулационният план
и неговите изменения в частта на приложената регулация се преобразува в цифров вид
по ред, определен в приложение № 9.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се извършват
от правоспособно лице по кадастър.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Граница на сграда“ се определя от външните ограждащи стени на първия надземен
или полуподземен етаж. Граница на сграда е
и ортогоналната проекция на външните стени на първия надземен етаж, ако наземният
етаж не е ограден със стени. Към границата
на сградата се изобразяват тераси, външни
стълби, стълбищни площадки, рампи, гаражи
и други елементи с височина над 1,20 m от
средното ниво на прилежащия терен, включително и проходите в сградата.
2. „Граница на урбанизирана територия“
е строителната граница на населеното място или селищно образувание, определена от
действащите подробни устройствени планове,
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съответно подробни градоустройствени планове и техните изменения, или от одобрен
околовръстен полигон.
3. „Етаж“ е част от сграда или съоръжение на техническата инфраструктура между
две последователни подови конструкции или
между подова и покривна конструкция.
4. „Затворен контур“ („контур“) са последователно свързани граници и/или очертания от едно кадастрално ниво, които не се
самопресичат.
5. „Землище“ е съвкупност от поземлени
имоти, принадлежащи към дадено населено
място.
6. „Идентични точки от граница“ са две
или повече координатни определения за подробна точка от граница, получени от геодезически измервания и изчисления и/или от
преобразуване в цифров вид на източниците
по чл. 41, ал. 1 ЗКИР. Идентични точки са
и връх от граница от единия източник и петата на перпендикуляра, спуснат от върха до
граница от втория източник.
7. „Идентификационен код на държава“ по
смисъла на чл. 6, ал. 4 е идентификационният
код на съответната държава съгласно приложение „Номенклатура на държавите и териториите, използвана за целите на статистиката
относно външната търговия на Общността и
статистиката относно търговията между нейните държави-членки“ към Регламент (ЕО)
№ 750/2005 на Комисията от 18 май 2005 г.
8. „Контактна зона“ е участък от картата,
в който при обединяване на данни от източниците по чл. 41, ал. 1 ЗКИР се констатира
явна фактическа грешка.
9. „Непрекъсната област“ е територия,
оградена от затворен контур, в която всеки
две произволни точки могат да бъдат свързани
с линия (път), която принадлежи на контура.
10. „Ниво в самостоятелен обект“ е част
от самостоятелен обект между две последователни подови конструкции или подова и
покривна, като една от подовите конструкции
принадлежи само на самостоятелния обект.
11. „Номер от предходен план“ е номерът,
с който имотът е идентифициран в предходен
план или карта (за урбанизирана територия – планоснимачен номер, парцел, квартал;
за земеделски земи и гори – масив, парцел).
12. „Очертание на самостоятелен обект
на етаж“ е контурът, ограничен от външните
ограждащи стени на обекта и осовите линии
на разделителните стени към съседните обекти
или към прилежащите помещения, или общите
части в сградата. Контурът на самостоятелния
обект обхваща още лоджиите и балконите по
външните им очертания.
13. „Подробна точка“ е точка, която определя граница на поземлен имот, на сграда или на
съоръжение на техническата инфраструктура.
14. „Предходен идентификатор на недвижим
имот“ е идентификаторът/ите на недвижимите
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имоти, от които произхожда имотът, когато
имотът е получен в резултат на делба, разделяне или съединяване, след одобряване на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
15. „Скица-проект“ и „схема-проект“ са
официални документи, издадени от АГКК въз
основа на приет проект, който е основание
за изменение на граници и/или очертания на
обектите на кадастъра.
16. „Спор за материално право“ по смисъла на чл. 70 и 71 е налице, когато в проекта
за изменение на кадастралната карта местоположението и границите на имотите не
съответстват на правата на собственост на
всички заинтересовани лица съгласно представените и събрани писмени доказателства
в административното производство.
17. „Съоръжение на техническата инфраструктура“ е съоръжение, в което има поне
един самостоятелен обект по смисъла на § 1,
т. 1 ДРЗКИР.
§ 2. Място за паркиране не е обект на
кадастъра по смисъла на § 1, т. 1 ДРЗКИР,
не получава идентификатор и не се нанася в
кадастралната карта и кадастралните регистри.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) До одобряване на формат на записа
на цифровите карти и регистрите към тях по
чл. 12, т. 5 ЗКИР от министъра на регионалното развитие и благоустройството се прилага
формат, одобрен от изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат
за документи, данни и характеристики на обектите на кадастралната карта и кадастралните
регистри, чието описание не съответства на
одобрения формат от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
§ 4. (1) До одобряване на кадастралната
карта и кадастралните регистри за съответната територия кадастралните планове и
регистрите (разписните списъци) към тях,
одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и
ЗТСУ и § 6 от ПЗР от Наредба № 14 от 2001 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри (ДВ, бр. 71 от 2001 г.) и по реда на
§ 40 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се
поддържат в актуално състояние от общинската администрация, като в тях се отразяват
всички настъпили изменения в недвижимите
имоти, засягащи съдържанието на кадастралния план, включително и в случаите на § 8.
Скиците на недвижимите имоти се изработват по образец, одобрен от изпълнителния
директор на АГКК.
(2) Кадастралните планове се поддържат в
цифров и/или графичен вид. Кадастралните
планове в графичен вид се преобразуват в
цифров вид по реда на чл. 83.
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(3) При поддържане на кадастралните
планове се прилагат изискванията на чл. 18,
19 и чл. 20, ал. 2 – 4.
(4) Измененията в кадастралните планове
и регистрите (разписните списъци) към тях са
за сметка на заинтересованите лица с изключение на случаите при нанасяне на промени
по чл. 86, ал. 1 ЗКИР и при промяна на границите на административно-териториалните
и териториалните единици, както и в други
случаи, когато информацията за настъпилите
промени е получена служебно.
(5) Действащите кадастрални планове се
поддържат в актуално състояние, като:
1. заявленията за изменения на кадастрални планове и за издаване на удостоверение
по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР заедно със съответната документация по чл. 75, обосноваваща
изменението, се отправят до общинската
администрация по местонахождение на недвижимия имот, която извършва необходимите проверки;
2. за нанасяне на промените при делба,
разделяне, съединяване, отчуждаване на част
от поземлен имот, промяна на граница по
взаимно съгласие, нанасяне на нови поземлени имоти или сгради се представя проект
за изменение на кадастралния план в цифров
вид със съдържание, съответстващо на чл. 75,
и скица-проект в графичен вид, изработена
въз основа на данните от проекта; проектът
за изменение и скицата-проект се изработват
от правоспособно лице по кадастър съгласно
ЗКИР въз основа на данните за имотите от
кадастралния план и от геодезическите измервания; проектът за изменение в цифров
вид се представя в приетия формат по чл. 12,
т. 5 ЗКИР;
3. в случаите на делба, разделяне, съединяване и промяна на граница по взаимно
съгласие е необходимо предварително съгласуване на скицата-проект с общинската
администрация;
4. данните от геодезическите измервания се
представят във формат съгласно изискванията
на Наредбата по чл. 50 ЗКИР;
5. в случаите на т. 2 всеки от новообразуваните поземлени имоти получава планоснимачен номер след последния използван номер
в съответния регистър на имотите (разписен
списък); новозаснетите сг ради пол у чават
планоснимачен номер, когато са разположени
в повече от един имот, както и когато собственикът на сградата или на самостоятелен
обект в нея е различен от собственика на
поземления имот;
6. непълнотата или грешката се отстранява
от общинската администрация, като:
а) въз основа на проекта за изменение и
скицата-проект, както и други официални
документи и доказателства, представени от
заявителя, общинската администрация уста-
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новява на място непълнотата или грешката;
установяването є се извършва с акт по образец,
одобрен от изпълнителния директор на АГКК;
б) проектът за изменение и скицата-проект
за отстраняване на непълноти или грешки
съдържа данни за имота от кадастралния план
и линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот
или очертанието на сградата или допълнените
граница или сграда и идентификаторите им;
в) проектът за изменение и скицата-проект
са неразделна част от акта за установяване
на непълнотата или грешката;
г) актът се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици;
при неподписване на акта от заинтересованото лице това обстоятелство се отбелязва
от съставителя и общинската администрация
издава отказ за отразяване на непълнотата
или грешката в кадастралния план, за което
уведомява заявителя;
д) акт за непълноти или грешки не се
подписва от пряко заинтересованите лица
при изпълнение на влязло в сила съдебно
решение и когато регулационните линии от
приложен устройствен план се нанасят като
имотни граници;
е) когато непълнотите или грешките са
свързани със спор за материално право, те се
отстраняват след решаването му по съдебен ред.
(6) Измененията в кадастралните планове
се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление – от
кмета на района.
(7) Не се издава заповед в случаите на
възникване или премахване на нови сгради
или преустройство, надстрояване или пристрояване на съществуващи сгради, при промяна
или записване на нови данни в регистъра на
собствениците (разписен списък), при промяна
на границите на административно-териториалните и териториалните единици, промяна на
начина на трайно ползване и адреса на имота.
В тези случаи изменението на кадастралния
план се извършва въз основа на представените
по чл. 75 документи и материали и данните
от геодезическите измервания.
(8) Заповедта по ал. 6 се съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК.
(9) Заповедта по ал. 6, съответно отказът
за издаването є, могат да се обжалват от заинтересованите лица по реда на АПК пред
административния съд по местонахождението на имота. Заповедта за одобряване на
изменението на кадастралния план влиза в
сила след изтичане на срока за обжалването
є по отношение на имотите, за които няма
подадени жалби.
(10) Заинтересовани лица по ал. 8 и 9 са
собствениците и носителите на други вещни
права върху недвижимите имоти, чиито права
се засягат от изменението на кадастралния план.
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(11) Измененията по ал. 1 се нанасят от
общинската админист раци я в г рафични я
оригинал на кадастралния план, в цифровия
му вид и в копието, върху което е одобрен
действащият подробен устройствен (градоустройствен) план.
(12) Проектите за изменение на кадастралния план се съхраняват от общинската
администрация в цифров и графичен вид до
предаването им на АГКК по реда на § 6, ал. 3
ПЗРЗКИР.
§ 5. (1) Започнатите до влизане в сила на
наредбата производства по изменение на кадастралните планове по реда на § 5 от ПЗР
на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41
от 2005 г.) се довършват по досегашния ред.
(2) Производството се счита за започнало,
ако заявлението за изменение на кадастралния
план е подадено в общинската администрация
до влизане в сила на наредбата.
§ 6. За районите, в които е открито производство по създаване на кадастрална карта
и кадаст ра лни регист ри, общинската администрация предава на АГКК данните за
измененията в поддържаните кадастрални
планове в 7-дневен срок от отразяването им.
§ 7. (1) До одобряване на кадастрална
карта и кадастрални регистри по реда на
ЗКИР удостоверения по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР,
с изключение на удостоверения за зони на
ограничения по § 1, т. 20 ДРЗКИР, се издават
от общинската администрация.
(2) За издаване на удостоверението в случаите по ал. 1 органите и лицата по чл. 54а
ЗКИР и по чл. 86, ал. 1 ЗКИР предоставят
посочените актове и данни, с изключение
на данните по § 1, т. 20 ДРЗКИР, на общинската администрация по местонахождение
на съответния имот по реда и в сроковете,
предвидени в тези разпоредби.
§ 8. До създаване на специализирани карти
по чл. 32 и 34 ЗКИР:
1. в кадастралните планове, поддържани
по реда на § 4, се отразяват и специализираните данни съгласно глава втора от Наредба
№ 7 от 1995 г. за изработване и поддържане
на кадастрални планове в мащаби 1:1000 и
1:500 (ДВ, бр. 93 от 1995 г.);
2. кадастралните планове на подземните
проводи и съоръжения се поддържат по досегашния ред при спазване на изискванията
на Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни
проводи и съоръжения от 1984 г. на Министерството на строителството и селищното
устройство – Главно управление по геодезия,
картография и кадастър;
3. общинската администрация издава удостоверение, че данните, подлежащи на отразяване в плановете по т. 1 и 2, са предоставени
в необходимия вид и обем; удостоверението
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служи за издаване на удостоверението по
чл. 54а, ал. 3 ЗКИР от АГКК.
§ 9. (1) Одобрените кадастрална карта и
кадастрални регистри по реда на чл. 49а,
ал. 3 ЗКИР се предават в 7-дневен срок на
общинската служба по земеделие, съответно на
общинската администрация, за отразяването
им в поддържаните от тях карта на възстановената собственост, съответно кадастрални
планове.
(2) Поддържането на картата и на регистрите по ал. 1 и издаването на скици от тях
се извършва от службата по геодезия, картография и кадастър.
§ 10. (1) Производствата по създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри,
които са започнали от влизане в сила на
ЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), до влизане
в сила на наредбата се довършват по реда
на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри.
(2) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се
счита за започнало, ако от влизане в сила на
ЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) до влизане в
сила на наредбата заповедта по чл. 35, ал. 1
ЗКИР или по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР е обнародвана
в „Държавен вестник“, съответно е съобщена
по реда на АПК на заинтересованите лица.
§ 11. (1) Започнатите, но незавършени
производства по изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри до влизане
в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.
(2) Производството се счита за започнало,
ако заявлението за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри е подадено в
службата по геодезия, картография и кадастър
до влизане в сила на наредбата.
§ 12. (1) Започнати, но незавършени производства по изменение на основните кадастрални данни и данните за правото на
собственост и другите вещни права върху
обектите на кадастъра в картата на възстановената собственост и регистрите към нея се
довършват при спазване на условията и реда
на тази наредба, като:
1. общинската служба по земеделие предава на службата по геодезия, картография
и кадастър по местонахождение на имота
пост ъпи ли те за явлени я за изменение на
картата на възстановената собственост и
придружаващите ги документи, включително проектите за изменение, изработени от
изпълнителите на техническите дейности
по договор с МЗХ, копия на документи от
партидите на имота, които имат значение за
извършване на изменението; заявленията и
документите се предават с приемно-предавателен протокол;
2. след получаване на заявленията и документите към тях службата по геодезия,
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картография и кадастър извършва изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава седма;
3. за провеждане на производствата по ал. 1
се прилагат сроковете съгласно наредбата по
чл. 58 ЗКИР;
4. за заявления, за които е събрана съответната държавна такса от общинската служба по
земеделие, не се дължи друга такава на СГКК,
включително при разлика в нейния размер.
(2) Производството се счита за започнало,
ако заявлението за изменение на основните
ка даст ра лни данни и данни те за п раво то на собственост и другите вещни права
върху обектите на кадастъра е подадено в
общинската служба по земеделие до датата
на обнародване в „Държавен вестник“ на
заповедта по § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.).
(3) На довършване по реда на тази наредба подлежат започнати, но незавършени
производства по изменение на картата на
възстановената собственост относно данните
за правото на собственост и другите вещни
права върху обектите на кадастъра и относно
данните по чл. 14 от Наредба № 49 от 2004 г.
за поддържане на картата на възстановената
собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.), които
представляват основни кадастрални данни.
(4) Производства по изменение на картата на възстановената собственост, които не
представляват основни кадастрални данни по
чл. 27, ал. 1 ЗКИР и данни по чл. 30, ал. 2, т. 1
и 2 ЗКИР, се довършват по реда на Наредба
№ 49 от 2004 г. за поддържане на картата на
възстановената собственост.
§ 13. До издаване на инструкцията по
ч л. 76 г рафи чни те ка даст ра лни п ланове,
одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ,
ЗТСУ и § 6 от ПЗР от Наредба № 14 от
2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и кадастралните
планове, одобрени по реда на § 40, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), които
отговарят на изискванията за актуалност и
точност съгласно чл. 82, се преобразуват в
цифров вид по реда на чл. 83.
§ 14. Наредбата се издава на основание
чл. 31 ЗКИР и отменя Наредба № 3 от 2005 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.).
§ 15. (1) Наредбата влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбите, които регламентират:
1. дейностите по създаване и поддържане
на информационно-административната карта,
регистъра към нея и процесите, свързани с тях;
2. дейностите по нанасяне на зоните на
ограничения и техните изменения и по създаване на регистъра на зоните на ограничения;
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3. съдържанието и начина на представяне
на кадастралния регистър на недвижимите
имоти при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
4. съдържанието и начина на представяне
на схемите по етажи при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните
регистри;
5. съдържанието и начина на представяне
на регистъра на геодезическата основа;
6. дейностите по създаване на регистъра
на административно-териториалните и териториалните единици;
7. неприемането на проект за изменение на
кадастралната карта, чийто обхват се пресича
с обхвата на приет проект (чл. 77, ал. 2).
(2) В срок до двадесет и четири месеца от
влизане в сила на наредбата АГКК осигурява
създаването на функционалности в информационната система на кадастъра за прилагане
на дейностите по ал. 1.
(3) До осигуряване на функционалности
в информационната система на кадастъра
в срока по ал. 2 за ал. 1, т. 3 – 5 се прилага
досегашният ред.
§ 16. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на регионалното развитие и
благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1
Разграфка и номенклатура на кадастралната
карта. Традиционни картни носители и оформление на картен лист
I. Мащаби. Разграфка и номенклатура
1. Мащаби
1.1. Основните мащаби за изчертаване на
кадастралната карта в графичен вид са:
– М 1:1000 – за урбанизирани територии;
– М 1:5000 – за всички останали територии.
1.2. При изискване с техническото задание
могат да се ползват и следните мащаби:
– М 1:500 или М 1:2000 – за урбанизирани
територии в зависимост от площта на поземлените имоти и гъстотата на застрояването им;
– М 1:2000 или М 1:10 000 – за неурбанизирани територии в зависимост от площта на
поземлените имоти.
2. Разграфка и номенклатура
2.1. Разграфката и номенклатурата на листовете на кадастралната карта в Българската
геодезическа система 2005 (БГС 2005) са съгласно
Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа
система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
2.2. Разграфката на картните листове в М
1:1000 е свързана с тази на картните листове в
М 1:5000, като всеки картен лист в М 1:5000 се
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разделя на 25 картни листа в М 1:1000 с размери
15'' по ширина и 22'',5 по дължина.
2.3. Разграфката на картните листове в М
1:500 се получава, като всеки картен лист в М
1:1000 се разделя на 4 картни листа в М 1:500.
2.4. Номенклатурата на картните листове в М
1:1000 се получава, като към номенклатурата на
листа в М 1:5000 се добави в скобите номерът на
листа в М 1:1000, изписан с римски цифри (от I
до XXV). Например картен лист № XIII, показан
на чертежа, има номенклатура К-34-35-(120-XIII).
М 1:5000 – K-34-35-(120)
М 1:1000 – K-34-35-(120-XIII)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

3. Свободна разграфка
3.1. Кадастралната карта за отделен имот или
за група имоти, както и за части от землища
може да бъде изчертавана в свободна разграфка.
3.2. Свободната разграфка обхваща само определена част от кадастралната карта, която се
изобразява в съответния мащаб върху един или
минимален брой еднакви по размери листове.
Картните листове се номерират по последователни редове, като се започва от северозапад и
се спазва посоката на номерация от запад на
изток. Допуска се картата за отделен имот или
група имоти да бъде изчертавана и на листове
с формат А3 или А4.
II. Традиционни картни носители и оформление на картен лист
1. Картни носители
За одобряване и съхранение кадастралната
карта се изчертава задължително на полиестерна недеформируема материя с дебелина не
по-малка от 0,11 mm, като се вземат специални
мерки за запазване трайността на изчертаното
съдържание. В процеса на създаване на кадастралната карта за проверка, контрол и приемане
тя може да се изчертава на хартия или на друг
подходящ носител.
2. Рамково и извънрамково оформяне на
кадастрална карта
Елементите от рамковото и извънрамковото
оформление се оформят, като извън рамките на
кадастралната карта се записват:
2.1. горе вляво – Кадастрална координатна
система 2005 (H = 2 mm, литературен прав);
2.2. горе в средата – на два реда: „Кадастрална
карта“ (H = 6 mm); номенклатура на картния
лист (H = 3 mm, литературен прав);
2.3. горе вдясно – последователно на редове
се записват: област, общините в областта, кодове
по ЕК АТТЕ и имената на населените места в
общината (H = 2 mm, литературен наклонен,
тесен); когато в листа попадат съответно:
– повече от едно населено място в община.
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Имената на населените места се изписват
едно след друго, отделени със запетая, като
за всяко населено място се записва кодът по
ЕК АТТЕ, град или село и наименование. При
необходимост населените места се изброяват на
повече от един ред, като всеки нов ред започва
от края на името на общината;
– повече от една община в областта.
Изписват се последователно имената на общините, отделени със запетая. При необходимост
имената на общините се изписват на повече от
един ред, като всеки следващ започва от края
на името на областта;
– повече от една област. Изписва се текст
област и името на областта. Всяка област се
изписва на нов ред;
2.4. долу вляво на два реда – © МРРБ – АГКК
(Н = 2 mm, литературен прав); Одобрена със
заповед № …………..;
2.5. долу в средата – мащаб (H = 2 mm, литературен прав) и 1 cm = ... m;
2.6 долу вдясно на два реда: Отпечатана от
……………. (СГКК/АГКК); Актуална към: ……………….
(дата на отпечатване);
2.7. дебелината на ограничителната рамка на
съдържанието на картата е 0,1 mm; външната
рамка е двойна с дебелина на линиите – 1 mm,
и разстояние между тях – 1 mm; разстоянието
между ограничителната рамка и вътрешната
линия на двойната рамка е 8 mm;
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2.8. в средата на външната линия на двойната
рамка се изписват номенклатурите на четирите
съседни картни листа (H = 2 mm, литературен
прав);
2.9. разстоянието между външната рамка и
края на картния лист е не по-малко от 5 сm.
Стойностите на географските координати на
върховете на картния лист се записват в полето
между външната и вътрешната рамка. Стойностите на проекционните координати x, y за
всяка координатна линия се записват в полетата
между външната и вътрешната рамка съответно
ляво – дясно и горе – долу.

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 2
Класификатор за начин на трайно предназначение на териториите
Код

Наименование на територията

1

Урбанизирана територия

2

Територия на транспорта

3

Земеделска територия

4

Горска територия

5

Територия, заета от води и водни обекти

6

Защитена територия

7

Нарушена територия

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 4
Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти
Код

Наименование

Стар код за съответствие

2

3

1

1. Поземлени имоти за жилищни нужди
1000 Ниско застрояване (до 10 m)

3110

1010

0

Средно застрояване (от 10 до 15 m)

1020 Високо застрояване (над 15 m)

0

1030 Комплексно застрояване

3120, 3130

1040 Незастроен имот за жилищни нужди

0

1050 За друг вид застрояване

3100, 3190, 3900, 3999

2. Поземлени имоти за обществени сгради и комплекси
1100 За обект комплекс за здравеопазване

0

1110

За обект комплекс за образование

0

1120 За обект комплекс за култура и изкуство

0

1130 За обект комплекс за социални грижи

0

1140

0

За административна сграда, комплекс

1150 За обект за детско заведение

0

1160

За търговски обект, комплекс

0

1170

За обект комплекс за битови услуги

0

1180

За обект комплекс за научна и проектантска дейност

0

1190 За култова, религиозна сграда, комплекс

0

1200 Незастроен имот за обществена сграда, комплекс

0

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

1
1210

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

2
За друг обществен обект, комплекс

3
3200

3. Поземлени имоти за озеленени площи
1300 Oбществен селищен парк, градина

3410, 3411, 3419

1310

7130

Oбществен извънселищен парк, горски парк

1320 Дендрариум

0

1330 Ботаническа градина

3433

1340 Зоологическа градина

3434

1350 Гробищен парк		

3436

1360 За защитно и изолационно озеленяване

0

1370 За друг вид озеленени площи

3400, 3420, 3421, 3432, 3430,
3435, 3439, 3429, 3490

4. Поземлени имоти за спортни обекти
1400 Стадион

7310, 7351, 7360, 7371, 7372,
7373

1410

За спортна зала

7320

1420

Спортно игрище

3431, 7330, 7340

1430

За трасета за вело- и мотоспорт

7370, 7379

1440 Ски писта

7350, 7352, 7353

1450

7359

За съоръжения за зимни спортове

1460 За ловна база и стрелбище

7381

1470

7382, 7383, 7384

За водна спортна база

1480 За плувен басейн

4416

1490

0

Незастроен имот за спортен обект

1500 За други видове спорт

7300, 7380, 7389, 7390

5. Поземлени имоти за курортно-рекреационни обекти
1600 За вилна сграда

7210, 7211

1610

0

За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)

1620 За почивен лагер

7230, 7231, 7232, 7233, 7239

1630 За туристическа база, хижа

7240, 7241, 7242, 7243, 7249

1640 За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум

7250, 7251, 7252, 7256, 7257

1650 За курортен хотел, почивен дом

7253, 7212

1660 За къмпинг, мотел

7220, 7221, 7222

1670

0

Незастроен имот за курортно-рекреационен обект

1680 За друг курортно-рекреационен обект

7258, 7259, 7254, 7255

1685 Застроен имот в земеделска територия

0

1690 Застроен имот в горска територия

0

6. Поземлени имоти за производствени и складови обекти
1700 За електроенергийното производство

3311

1710

3312

За топлоенергийното производство

1720 За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти

3310, 3313, 3319

1730

За черната и цветната металургия

3320, 3321, 3322

1740

За машиностроителната и машинообработващата промишленост

3330, 3331
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1750

За химическата и каучуковата промишленост

3332

1760

За дърводобивната и дървообработващата промишленост

3340, 3341

1770

За целулозно-хартиената промишленост

3342

1780

За производството на строителни материали, конструкции и изделия 3350, 3351

1790 За производството на стъкло

3352

1800 За текстилната промишленост

3361

1810

3362

За шивашката промишленост

1820 За кожарската, кожухарската и обувната промишленост

3363

1830 За хранително-вкусовата промишленост

3364

1840 За полиграфическата промишленост

3370

1850 За складова база

1550, 2225, 2340, 3390, 3392,
3399

1860 За база за селскостопанска или горскостопанска техника

1510, 1520, 1560, 2360

1870 За ветеринарна лечебница

1540

1880 За стопански двор

1570

1890 За животновъден комплекс

1610, 1619, 1921

1900 За животновъдна ферма

1611, 1612, 1613, 2224

1910

0

Незастроен имот за производствен, складов обект

1920 За друг вид производствен, складов обект

1500, 1530, 1590, 1600, 2350,
2390, 3360, 3369, 3380

1930 Незастроен имот

0

7. Поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство
2000 За археологически паметник на културата

7260, 7261, 7262, 7263

2010 За архитектурен паметник на културата

7270, 7271, 7272, 7273

2020 За исторически паметник, историческо място

7290, 7291, 7292, 7293, 7294

2030 За паметник на изобразителното и приложното изкуство

7280

2040 За друг имот на културно-историческото наследство

0

8. Поземлени имоти за движение и транспортни обекти
2100 За първостепенна улица

3511

2110

3512, 3513

За второстепенна улица

2120 За алея

3514

2130 За кръстовище

3515, 6116

2140

За площад

3516

2150 За паркинг

3517

2160

За вход на пешеходен подлез, метро

3518, 3522

2170

За линии на релсов транспорт

3521, 3523, 6311, 5321

2180

За депо за релсов транспорт

3524, 6313

2190 За автогараж

3525, 3526, 3528, 6150

2200 За автомагистрала

6111

2210

6112, 6113, 6114

За път от републиканската пътна мрежа

2220 За местен път

6115, 6120
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2230 За селскостопански, горски, ведомствен път

1700, 1710, 1720, 2222, 2310,
6130

2240 За автогара, автоспирка

6140

2250 За бензиностанция, газостанция, метанстанция

3020

2260 За летище, аерогара

1910, 6211, 6212

2270 За железопътна гара, спирка

6312

2280 За ремонт и поддържане на транспортни средства

3527, 6160, 6170, 6213, 6214,
6314, 6420, 6513

2290 За пристанище

6410, 6411, 6412

2300 За въжена линия

6510, 6511, 6512

2310

3500, 3510, 3519, 3520, 3529,
6100, 6180, 6190, 6200, 6210,
6219, 6300, 6310, 6319, 6400,
6490, 6500, 6519, 6900

За друг поземлен имот за движение и транспорт

9. Поземлени имоти за съоръжения на проводи
2400 За съоръжение на водопровод

6610

2410

6620

За съоръжение на канализация

2420 За съоръжение на електропровод

6630

2430 За съоръжение на нефтопровод

6641

2440 За съоръжение на газопровод

6642

2450 За съоръжение на топлофикационен провод

6650

2460 За съоръжение на съобщителен провод

6660

2470 За съоръжение на друг вид провод

6600, 6640, 6649, 6690

2471 За съоръжение за превантивна защита

0

2472 За друг вид изкуствен ресурс за превантивна защита

0

10. Поземлени имоти – ниви
2500 Нива

1100, 1111, 1152, 2211

2510

1112

Зеленчуковa градина

2520 Оризище

1113

2530 Оранжерия с трайна конструкция

1114

2540 Дивечова нива

2215, 2440

2550 Неизползвана нива (угар, орница)

1130, 1132, 1139

2560 Изоставена орна земя

1145, 1146, 1147, 1149

2570 Друг вид нива

1110, 1119, 1120, 1150, 1151

2580 Изоставена нива

1140, 1141

11. Поземлени имоти – трайни насаждения
2600 Овощна градина

1211, 1212

2610

1213, 1214

Лозе

2620 Етерично-маслодайна култура

1215, 1216

2630 Хмелници

1221

2640 Разсадник

1222

2650 Изоставено трайно насаждение

1230, 1231, 1234

2660 Друг вид трайно насаждение

1220, 1200, 1210, 1217, 1218,
1223, 1224, 1229, 2213, 2230
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12. Поземлени имоти – ливади
2700 Ливада

1300, 1310, 2212

2710

1320, 1322, 1329

Неизползвана ливада

2720 Изоставена ливада

1330, 1331, 1335, 1339

2730 Друг вид ливада

1321

13. Поземлени имоти – пасища, мери
2800 Пасище

1400, 1401, 1410, 1420, 2260

2810 Мера

1430

2820 Високопланинско пасище

0

2830 Друг вид земеделска земя

1900, 1920, 1929

2840 Гори и храсти в земеделска земя

1239, 1922

14. Поземлени имоти – дървопроизводителни гори
2900 Иглолистна гора

2111

2910

2112

Широколистна гора

2920 Смесена гора

0

2930 Нискостъблена гора

2113

2940 Клек

2114

2950 Друг вид дървопроизводителна гора

2100, 2110

15. Поземлени имоти – недървопроизводителни горски площи
3000 Голина

2121, 2410, 2226

3010

2221, 2250

Поляна

3020 Просека

2223, 2320

3030 Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти

2227

3040 Друг вид недървопроизводителна горска площ

2200, 2210, 2220, 2229, 2216,
2217, 2290, 2400, 2120, 2122,
2123, 2420, 2430

3050 Друг вид горски имот

2900

3060 Горски разсадник

2214, 2240

16. Поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения
3100 Водно течение, река

4100, 4110, 4111

3110

Езеро

4211

3120 Блато

4212

3130 Мочурище

8500

3140

Язовир

4411

3150

Водоем

4412

3160

Рибарник

4413

3170

Солница

4414

3180

За басейн с резервна вода за промишлено предприятие

4417

3190 Напоителен канал

4511

3200 Отводнителен канал

4512

3210

4513

Плавателен канал

3220 За извор на прясна вода

4600, 4610, 4611, 4612, 4613

3230 За извор на минерална вода

4700, 4710, 4711, 4712
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3240 За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение

3
4800, 4911

3245 За брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за пред- 0
пазване от вредното въздействие от водите
3246 За дамба

0

3250 За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

3437, 4119, 4210, 4200, 4219,
4415, 4419, 4400, 4410, 4419,
4500, 4510, 4519, 4900, 4910,
4919

3260 Гранична река

4112

3300 Черноморски териториални води

4300

3301 Крайбрежно езеро

0

3302 Лагуна

0

3303 Лиман

0

3304 Влажна зона

0

17. Поземлени имоти за защитена природна среда
3400 Резерват

7110

3410

4113, 7140, 7141, 7142, 7143,
7144, 7145, 7146, 7147, 7149

Природна забележителност

3420 Поддържан резерват

0

3430 Защитена местност

0

3431

0

Природен парк

3432 Национален парк

0

3440 Крайбрежна плажна ивица

7151, 7152, 7159

3441 Морски плаж

7150

3442 Пясъчна дюна

0

3443 Остров

0

3450 За находище на лечебна кал

7160

3460 За друг вид естествен ресурс за превантивна защита

7100, 7120, 7190, 7400

18. Поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми
3500 За добив на руди

5211, 5212

3510

5213, 5214

За добив на въглища

3520 За добив на нерудни полезни изкопаеми

5215, 5216

3530 За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика

5217

3540 За кариера за суровини за строителството и промишлеността в ска- 5218
лен масив
3550

Със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми

3560 За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми

5400
5200, 5219, 5911, 5919, 5900,
5910, 5210

19. Поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци
3600 Хвостохранилище

9100

3610

9200

Сгуроотвал

3620 Утаител

9300

3630 Депо за индустриални отпадъци

9400
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3640 Депо за вторични суровини

9500

3650 Депо за битови отпадъци (сметище)

9600

3660 Депо за хумус

9700

3670 Насип, насипище

5300, 5310, 5311, 5312, 5319,
5912

3680 За друг вид отпадъци

9900

20. Поземлени имоти за деградирали земи
3700 Деградирала орна земя

1131, 1142, 1143, 1144

3710

1232, 1233

Деградирало трайно насаждение

3720 Деградирала ливада

1332, 1333, 1334

3730 Друг вид деградирала земя

0

21. Поземлени имоти със специално предназначение и ползване
3800 За склад на държавния резерв

3391

3810

0

За друг вид имот със специално предназначение и ползване
22. Поземлени имоти без определено стопанско предназначение

3900 Скали

8100

3910

8200

Пясъци

3920 Сипей

8300

3930 Дере

8410, 8400

3940 Овраг, промойна

8420

3950 Ями

8430

3960 Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение 8600, 8900
4000 Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване

0

4100

9999

Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 3
Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура
със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях
Код

Наименование

Стар код за съответствие

1

2

3

1. Сгради за постоянно и временно обитаване
100

Жилищнa сградa – еднофамилнa

112

110

Жилищнa сградa – многофамилна

111

120

Жилищнa сградa със смесено предназначение

0

130

Вилна сграда – еднофамилнa

113

140

Вилна сграда – многофамилна

0

150

Общежитие

120, 121, 122, 123

160

Хотел

231, 232

170

Апартаментен хотел

0

180

Постройка на допълващото застрояване

0

190

Друг вид сграда за обитаване

100, 110, 114

2. Обществени сгради
200

Сграда за търговия

210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217

210

Сграда за обществено хранене

220, 221, 222, 223, 224, 225
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220

Сграда за битови услуги

230, 233, 234, 235, 236, 239

230

Сграда за детско заведение

240, 241, 242, 243

240

Сграда за образование

260, 261, 262, 263, 264

250

Здравно заведение

250, 251, 252, 253, 254, 257, 259

260

Заведение за социални грижи

258

270

Сграда за научна и проектантска дейност

270, 271, 272, 273, 274, 275

280

Сграда за култура и изкуство

280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289

290

Спортна сграда, база

268

300

Административна, делова сграда

290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299

310

Курортна, туристическа сграда

255, 256, 265, 266, 267

320

Сграда на транспорта

237, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528

330

Сграда на съобщенията

500, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516

340

Култова, религиозна сграда

238, 810, 811, 812, 813, 814,
815, 816

350

Сграда – паметник на културата

0

360

Друг вид обществена сграда

200

3. Производствени, складови и инфраструктурни сгради
400

Промишлена сграда

300,
360,
366,
374,
380,
393,

310,
361,
367,
375,
381,
394,

410

Сграда за енергопроизводство

540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 560, 561, 562

420

Селскостопанска сграда

400, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 440, 441, 442,
433, 444, 445, 446, 447, 450,
451, 452

430

Горскостопанска сграда

0

440

Сграда за водоснабдяване и/или канализация

530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537

450

Сграда със специално предназначение

820

460

Складова база, склад

600,
620,
631,
643,
653,

470

Хангар, депо

700, 710, 711, 712, 713, 714,
731, 732, 733, 734

475

Гараж

730, 731, 732, 733, 734

480

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

740, 741, 742, 800, 900

490

Сграда със смесено предназначение

0

610,
621,
632,
644,
660,

320, 330, 340, 350,
362, 363, 364, 365,
370, 371, 372, 373,
376, 377, 378, 379,
382, 383, 390, 392,
395, 396

611,
622,
633,
645,
661,

612, 613, 614,
623, 624, 630,
640, 641, 642,
650, 651, 652,
662, 663
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4. Самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата
инфраструктура

500

Жилище, апартамент

510

Ателие за творческа дейност

530

Гараж

540

Инфраструктурен обект

550

За търговска дейност

560

За обслужваща дейност за битови услуги

570

За обществено хранене

580

За детско заведение

590

За здравни и социални услуги

600

За културна и обществена дейност

610

За учебна дейност

620

За научна и проектантска дейност

630

За култова и ритуална дейност

640

За спортна и развлекателна дейност

650

За делова и административна дейност

660

За офис

670

За склад

680

Обекти със специално предназначение

690

Друг вид самостоятелен обект
5. Съоръжения на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти в тях

700

Съоръжения на транспортната инфраструктура

701

Подлез

702

Надлез

703

Тунел

704

Мост

705

Метростанция

706

Паркинг

740

Водоснабдителни, хидромелиоративни и канализационни съоръжения

780

Съоръжения на електроснабдяването

781

Електроцентрала

782

Подстанция

820

Съоръжение на далекосъобщителни съоръжения

821

Телевизионна кула

822

Ретранслатор

840

Съоръжения за геозащита

880

Съоръжения за третиране на отпадъци

920

Съоръжения за газоснабдяване

940

Съоръжения на топлоснабдяване

941

Топлоцентрала
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Приложение № 5
към чл. 17, ал. 8
Схеми на етажи в сгради и в съоръжения на
техническата инфраструктура
1. Основното предназначение на схемите е
документиране на взаимното разположение на
самостоятелните обекти в сградата по етажи. За
схемите на самостоятелните обекти в сграда или
в съоръжение на техническата инфраструктура
не се прилагат изисквания за точност и от тях
не се извличат данни за размери.
2. Схемата на етажи съдържа извадка от
кадастралната карта и схеми на всички етажи
на сградата, а за съоръженията на техническата
инфраструктура – само на етажите със самостоятелни обекти.
2.1. Извадката от кадастралната карта е в
под ход ящ мащаб, осиг у ряващ четливост на
съдържанието, и обхваща сградата или съоръжението на техническата инфраструктура,
прилежащи улици и техните наименования,
номер от административен адрес на сградата
или съоръжението на техническата инфраструктура, номера на входове, номер на сградата или
съоръжението на техническата инфраструктура,
външно очертание на подземни етажи, ако не
съвпадат с границите на сградата.
2.2. При създаване на схемите на етажи подългата фасада на сградата или съоръжението
на техническата инфраструктура се ориентира
в посока юг – север или запад – изток, така
че да се изобразят максимален брой схеми на
етажи в правоъгълно поле. Схемата на всеки
етаж съдържа:
а) границите на сградата или съоръжението
на техническата инфраструктура от кадастралната карта – със сива линия, с дебелина 2 mm,
а при наличие на подземна част, несъвпадаща
с границите на сградата в кадастралната карта – с външно очертание със съответния условен
знак съгласно формата по чл. 12, т. 5 от Закона
за кадастъра и имотния регистър; при големи
съоръжения на техническата инфраструктура
(например метростанция), в които самостоятелните обекти заемат незначителна част от
площта на съоръжението, схемата на етажа
обхваща частта от границата/очертанието на
съответния етаж, в която се намират самостоятелните обекти и входа в съоръжението,
осигуряващ достъпа до тях;
б) очертанията на съответния етаж с дебелина 0,2 mm;
в) очертанията на самостоятелните обекти
или части от тях на етажа, както и очертанията
на общите части, на прилежащите части, на частите от етажа с неидентифицирани обекти – с
черна линия, с дебелина 0,2 mm;
г) разделителната линия между самостоятелните обекти от различни входове – с черна
линия, с дебелина 0,5 mm;
д) фоновото оцветяване в светложълто на
общите части, в светлосиво на самостоятелните обекти и без оцветяване на очертанията на
прилежащите части и на очертанията на не
идентифицираните обекти;
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е) надписите на входовете, номерата на самостоятелните обекти, предназначението на
самостоятелните обекти, когато не са жилищни,
надпис „прилежащи части“ в очертанията на
прилежащите части, предназначение на съоръжението на техническата инфраструктура със
самостоятелни обекти съгласно приложение № 4
„Класификатор за предназначение на сградите, на
съоръженията на техническата инфраструктура
със самостоятелните обекти и на самостоятелните
обекти в тях“, т. 5. „Съоръжения на техническата
инфраструктура със самостоятелни обекти в тях“
(например метростанция).
2.3. При самостоятелен обект, който се състои
от части, разположени на различни нива, в схемата на съответния етаж се отразява очертанието
на частта, чието ниво съвпада с етажа. Ниво в
самостоятелния обект, което не съвпада с етаж
на сградата, няма графично изображение, но се
надписва броят на нивата в самостоятелния обект.
3. Номерацията на самостоятелните обекти – жилища в сградата, се извършва по входове
и започва от най-ниския жилищен етаж, като
по възможност се запазват административните
им номера. Самостоятелните обекти, които не
са жилища, получават номер след последния
номер за жилище. Самостоятелните обекти в
съоръженията на техническата инфраструктура
се номерират с единна номерация за цялото
съоръжение, като се започва от северозападния
край на първия подземен етаж или на първия
надземен етаж със самостоятелни обекти.
4. Номерата на самостоятелните обекти започват от 1 и са уникални за цялата сграда или
съоръжение на техническата инфраструктура.
Нови самостоятелни обекти получават номера
след последния използван номер в сградата или
съоръжението на техническата инфраструктура.
5. Когато един самостоятелен обект се състои
от две или повече части на един или различни
етажи, частите се номерират с един и същ номер.
6. В графичен вид схемите на етажите се
изработват върху хартия с формат А4 или А3
и се подвързват в папка. Схемите на етажите
в една сграда или съоръжение на техническата
инфраструктура могат да са на една или повече
страници.
7. Оформяне на схемите при отпечатване:
В горната част на схемата в средата се записват:
– схеми на етажи в сграда или схеми на етажи
в съоръжението на техническата инфраструктура;
– идентификатор на сградата или на съоръжението на техническата инфраструктура;
– административен адрес на сградата или
адреса/наименованието на съоръжението на
техническата инфраструктура.
В долната част на схемата вляво се поставя
надпис: МРРБ – Агенция по геодезия, карто
графия и кадастър.
В долната част на схемата вдясно се записва
датата.
В краищата на всяка отделна част се оставят
празни ивици не по-тесни от 3 сm.
8. Схемите на етажи в сграда или в съоръжение
на техническата инфраструктура се представят
съгласно форма 1, част от това приложение.
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Приложение № 6
към чл. 18, ал. 7
Анализ на статистически ред. Оценка на точността. Съдържание на доклада за оценка на
точността на кадастрална карта или кадастрален план
В резултат от обработката на измерванията
за оценка на точността на кадастрална карта
или на кадастрален план се получават три статистически реда със стойности:
,
,
,
където означенията с горен индекс „о“ са
стойности от кадастрална карта или кадастрален
план, а означенията без горен индекс са получени в резултат на геодезически измервания и
обработки.
По-долу се използва общо означение z при
обработки, които са в сила и за трите статистически реда Δx, Δy и
, а с n e означен броят
на стойностите в реда z.
При оценка на точността на кадастрален
план се допуска разделяне на територията на
части, когато площта е по-голяма от 100 ха. За
всяка част се съставят и изследват трите статистически реда.
1. Анализ на статистически ред
1.1. Определя се средното аритметично
и
стандарта
на реда z
;

(1.1)

1.2. Проверка за груби грешки в реда z.
Стойност на реда z, която е извън интервала,
(1.2)
се счита за грубо сгрешена. Такива стойности
се изключват от съответния статистически ред.
Анализът на статистическия ред продължава, когато изключените стойности са под 5 % и
броят стойности в редуцирания ред z е по-голям
от 50. В този случай се изчисляват повторно
величините и
.
Когато над 5 % от стойностите на реда се изключат заради наличие на груби грешки, анализът
на реда и оценката за точност се прекратяват,
а в доклада се записва, че кадастралната карта,
респективно кадастралният план, не отговаря
на изискванията на чл. 18, ал. 7.
1.3. Проверката на хипотезата за съгласуване
на емпиричното разпределение с нормалното се
осъществява чрез критерия
и чрез изчисление на асиметрията, ексцеса и съответните им
доверителни интервали.
1.3.1. Проверка за съгласуваност чрез критерия
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Чрез стандарта
и средното аритметичсе формират осем интервала с граници

-3.1

;

-2

;

-1.0

;

-0.5

;

;

+0.5

;

+1.0
; +2
;
3.1
– таблици 1а, 1б,
1в, колона 2 – лява граница, и колона 3 – дясна
граница. Изброяват се стойностите k i на реда z,
които попадат във всеки интервал – колона 4.
При условие че в някои от интервалите има помалко от 5 стойности, интервалът с по-малко от
5 стойности и следващият или предходният се
обединяват в един с гранични стойности, обхващащи и двата интервала. Oпределят се границите на интервалите на нормираната нормална
функция на разпределение ta и tb – колони 5 и 6
на таблици 1а, 1б и 1в. Ако лявата или дясната
граница на интервал е q, то съответната лява
или дясна граница на интервала на нормираната
нормална функция е:
.
Определя се стойност та на интегралната
функция F(t) на нормираното нормално разпределение – колони 7 и 8 на таблици 1а, 1б и
1в. Когато се използва Excel, стойността на F(t)
се определя чрез функцията NORMSDIST(t). В
колона 9 на таблици 1а, 1б и 1в се изчислява
теоретичната вероятност за попадане на стойностите във всеки интервал:
.
В колона 10 се определя теоретичният брой
стойности n*p, които би трябвало да попадат в
интервала. В колона 11 за всеки интервал се
изчисляват величините:
.
Определя се стойността:
,
където N е броят на интервалите.
Определят се степените на свобода r = N – 3.
С аргументи r и
се определя вероятността, с която може да се твърди, че редът z има
разпределение, близко до нормалното. Когато се
използва Excel, вероятността се определя чрез
функцията CHIDIST(
).
Когато изчислената вероятност е по-голяма
от 0,1, се приема, че хипотезата за нормално
разпределение на изследвания ред е потвърдена.
В таблици 1а, 1б и 1в е показан пример за
изследване на редове Δx, Δy и
.
В примера общият брой на точките е 200, а
измерените дължини са 100. След изчисление на
доверителните интервали по форм. (1.2) по една
стойност от ред Δx и ред
е извън съответния
интервал и затова редът Δx е изследван със 199
точки, а редът
– с 99 дължини.
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Таблица 1а

След началното определяне на границите на интервалите и изброяване на стойностите k във всеки от тях в първия и последния интервал на редовете Δx и
– табл. 1а и 1в, попадат по-малко от
5 стойности, а за реда Δy – табл. 1б, само в последния интервал попадат по-малко от 5 стойности.
Затова е направено обединяване на интервали.
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Резултатите от трите таблици дават основание да се счита, че трите реда имат разпределение,
близко до нормалното.
1.3.2. Проверка за съгласуваност чрез изчисление на доверителни интервали за асиметрията и ексцеса
След като са определени величините и
, се изчислява за всеки ред асиметрията
, ексцесът
и стандартите им.

;

;

;

.

Трите реда ще имат разпределение, близко до нормалното, ако са изпълнени условията:
;

.

В табл. 2 е даден пример за изчисление на
средното аритметично – ред 2, стандартите на
редовете Δx, Δy и
– ред 3, стойността на
асиметрията – ред 4, утроената стойност на дисперсията на асиметрията – ред 5, ексцеса – ред
6, и у т роената стойност на дисперси ята на
ексцеса – ред 7.
В примера от табл. 2 е видно, че за трите
реда абсолютните стойности на асиметрията и
ексцеса са по-малки от утроените стойности
на съответните им дисперсии. Този резултат е
основание да се твърди, че хипотезата за нормално разпределение се потвърждава и по тези
критерии.
В заключение, когато изследването на трите
реда Δx, Δy и
чрез
и/или чрез изчисление
на асиметрията, ексцеса и стандартите им потвърждават хипотезата за нормално разпределение, в доклада се записва, че може да продължи
изследването на точността по т. 2.
Когато за трите статистически реда не са
изпълнени изискванията на т. 1. 3.1 или на
т. 1.3.2, в доклада се записва, че редовете нямат нормално разпределение и изследване на
точността по т. 2 не се провежда.
2. Оценка на точността
Оценка на точността се прави за територии
от кадастралната карта или кадастралния план,
за които са изпълнени изискванията на т. 1.
2.1. Оценка на точността на кадастрална карта
и кадастрален план
Въз основа на двата статистически реда Δx
и Δy се изчисляват грешките в абсолютното
положение на подробните точки

Таблица 2

.
Сравняват се стойностите на
и
с допустимите стойности
и
по
чл. 18, ал. 4.
Когато над 95 % от стойностите
и
са
по-малки от допустимите, в доклада се записва,
че кадастралната карта/кадастралният план не
съдържа недопустими грешки.
Когато над 5 % от стойностите
и/или
са по-големи от допустимите, в доклада се
записва, че кадастралната карта/кадастралният
план съдържа недопустими грешки.
2.2. Допълнителен анализ при оценка на
точността на кадастрален план.
Когато над 5 % от стойностите
са по-големи от допустимите, над 95 % от стойностите на
са по-малки от допустимите и геодезическата
основа, от която са правени измерванията за създаване на кадастралния план, и геодезическата
основа, от която са правени измерванията за
оценка на плана, са различни, има основание да
се направи анализ за наличие на систематична
грешка в геодезическата основа. За целта:
2.2.1. Стойностите на редовете Δx и Δy се редуцират със средното аритметично на съответния
ред. Ако се въведат означенията
=

;

=

,

то
и

.
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2.2.2. След редуцирането на двата реда се
изчисляват редуцирани стойности на грешките
в абсолютното положение на подробните точки
и се сравняват с допустимите стойности
по чл. 18, ал. 4.
2.2.3. Когато над 95 % от стойностите
са
по-малки от допустимите, в доклада се записва,
че кадастралният план не съдържа недопустими
грешки и планът може да се използва за създаване на кадастрална карта.
Когато над 5 % от стойностите
са поголеми от допустимите, в доклада се записва,
че кадастралният план съдържа недопустими
грешки.

Приложение № 7
към чл. 25, ал. 4
Кадастрален регистър на недвижимите имоти
1. Кадастралният регистър на недвижимите
имоти се изработва и се предоставя в цифров
вид в XML файл във формат, съответстващ на
формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра
и имотния регистър (ЗКИР).
2. Кадастралният регистър се предоставя в
цифров вид във формата по т. 1 на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от
правоспособното лице като част от материалите
на изработената кадастрална карта и кадастрални регистри.
3. Агенцията по геодезия, картография и
кадастър предоставя данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти в цифров вид във
формата от т. 1 като резултат от заявени услуги
в съответствие с наредбата по чл. 58 ЗКИР.
Заглавие на
документа
Документ №
...<1>...
Дата на документа
...<2>...
Област:
...<3>...
Община ...<4>,
населено място
...<5>...
Данни от ...<8>...
със заповед ...<9>...
на ...<10>... от
...<11>...

ВЕСТНИК
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4. Визуализацията на данните от кадастралния
регистър става чрез интернет браузър в две части:
„ЧАСТ А: ДАННИ ЗА ИМОТИ, НОСИТЕЛИТЕ
НА ВЕЩНИ ПРАВА, ВЕЩНИТЕ ПРАВА И АКТОВЕТЕ, ОТ КОИТО СЕ ЧЕРПЯТ ПРАВАТА“
и „ЧАСТ Б: ДАННИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА
ВЕЩНИ ПРАВА“ във вида, показан съответно
във форми 1 и 2.
5. Връзката между двете форми се осъществява
посредством идентификаторите на имотите – колона 22, форма 2.
6. Форми 1 и 2, съдържащи данните от кадастралния регистър, могат да се разпечатат и като
документ на хартия. Форми 1 и 2 са неразделна
част от това приложение.
7. Данните за имотите, собствеността и другите вещни права се представят в таблиците от
форми 1 и 2, като всяка от таблиците се отнася
за едно населено място или част от него.
Във всяка от формите 1 и 2 се съдържат
толкова таблици, колкото са населените места,
в които попадат имотите от регистъра. Пред
всяка таблица се записват данните за област,
община и ЕК АТТЕ на общината, населено място
и ЕК АТТЕ на населеното място.
Съдържанието на кадастралния регистър,
елементите от XML файла и типът им е показан
в таблица 1.
8. Всяка от двете форми съдържа наименование на формата, съответно „ЧАСТ А: ДАННИ ЗА
ИМОТИ, НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА,
ВЕЩНИТЕ ПРАВА И АКТОВЕТЕ, ОТ КОИТО
СЕ ЧЕРПЯТ ПРАВАТА“ и „ЧАСТ Б: ДАННИ ЗА
НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА“, както и
една и съща заглавна част. Данните в заглавната
част са данни за:

КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
Номер на документа, когато се издава от АГКК като услуга съгласно чл. 58 ЗКИР
Дата на създаване на регистъра във формат DD-MM-YYYY (ден, месец, година)
Наименование на административната област, в която попадат имотите.
За наименования и ЕКАТТЕ се използва „Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE)“
На един ред с разделител запетая се изписват:
Наименования и ЕКАТТЕ на общината с разделител интервал. Наименование и ЕКАТТЕ на населеното място с разделител интервал.
За наименования и ЕКАТТЕ се използва „Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE)“

В ...<8>... се изписва етапът на КККР в съответствие с класификатора „Етапи на КККР“
Полета ...<9>... ,...<10>... , ...<11>... се изписват в случаите, когато кадастралният регистър е
издаден от АГКК. В поле 9 се записва номер на заповедта, в поле 10 издателят – изпълнителният
директор на АГКК или началникът на СГКК, в поле 11 се записва датата във формат DD-MMYYYY.
9. Във форми 1 и 2 като текст в колони от таблица, самостоятелно или групирани, се показват
характеристиките на обектите на кадастъра, зоните на ограничения, правата, собствениците и носителите на други вещни права, актовете, от които се черпят правата, както и други характеристики
за имотите в съответствие със съдържанието на формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
10. Таблицата във форма 1 „ЧАСТ А: ДАННИ ЗА ИМОТИ, НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА,
ВЕЩНИТЕ ПРАВА И АКТОВЕТЕ, ОТ КОИТО СЕ ЧЕРПЯТ ПРАВАТА“ съдържа:
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Съдържание

1

И д ен т ифи к ат о р Изписва се частта от идентификатора на имот, без кода по ЕКАТТЕ. Не
на имот
се допуска празно поле.

2

Номер от предхо- Съдържа номер на поземлен имот или сграда от предходен план. Когато
ден план
за един обект на кадастъра има повече от един номер от предходен план,
номерата се изреждат, разделени със запетая. При липса на номер от пред
ходен план полето остава празно.

3

Площ в [кв. м]

4

Трайно предназ- За поземлени имоти се записва текст от номенклатурата за територии с
начение
еднакво трайно предназначение. Не се записва текст за сгради и само
стоятелни обекти на собственост. За поземлени имоти, които попадат в
повече от една територия с еднакво трайно предназначение, се записват
наименованията на териториите от номенклатурата, разделени със запетая.

5

Начин на т райно ползване или
п р ед н а зн ачен ие
на обекта

За поземлени имоти се записва текст от номенклатурата за начин на
трайно ползване. За поземлени имоти с повече от един начин на трайно
ползване се записват наименованията на начините на трайно ползване от
номенклатурата, разделени със запетая. За сгради и самостоятелни обекти
се записва текст от съответните номенклатури за предназначение. Не се
допуска празно поле.

6

Брой надземни/
подземни етажи,
номер на ета ж
за самостоятелен
обект

За сгради се записват като цели числа максималният брой надземни и/или
подземни етажи, разделени с дясно наклонена черта (/). Когато липсват
подземни или надземни етажи, не се поставя разделител и се изписва само
броят на етажите.
За самостоятелни обекти в сграда се изписва етажът в сградата или съоръжението на техническата инфраструктура, на който се намира входът
на самостоятелния обект.

7

Брой са мос т оят ел н и обек т и в
сграда, брой нива
за самостоятелен
обект

За сгради и съоръжения на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти се записва число, показващо броя на самостоятелните обекти в
сградата или в съоръжението.
За самостоятелни обекти се записва брой на нивата в самостоятелния
обект. Допуска се празно поле (без да се изписва нула), когато в сграда
няма самостоятелни обекти или в самостоятелен обект липсват нива.

8

Адрес на имота

Адресът на имота е поредица от текстове, разделени със запетая, със съдържание – пояснителен текст и елементи от адреса, както следва:
– за административен район – пояснителен текст „р-н“ и наименование
на района;
– за квартал в населено място – пояснителен текст „кв.“ и наименование
на квартала;
– за улица, булевард, площад или друга локализационна единица – съкращението на съответния пояснителен текст и наименованието на локализационната единица;
– за номер от улицата – знак за номер „№“ и номерът;
– за номер на сграда – „бл. №“ – номерът или наименованието на сградата;
– за вход в сградата – „вх.“ и цифрово и/или буквено означение на входа;
– за етаж в сградата – „ет.“ и номерът на етажа по адрес в сградата;
– за самостоятелен обект – пояснителен текст съобразно предназначението
на самостоятелния обект, номер на обекта в сградата или в съоръжението на
техническата инфраструктура и наименование на обекта; липсващи елементи
и техни пояснителни текстове не се изписват; не се допуска празно поле.

9

Вид и описание За самостоятелни обекти в сграда се записват вид на прилежащата част – текст
на прилежащите от номенклатурата и пояснителен текст за площ и номер на прилежащата
части
част. Не се изписва текст за сгради, поземлени имоти и самостоятелни
обекти в съоръжения на техническата инфраструктура.

10

Идеални части от За самостоятелни обекти се записват дроб, числител и знаменател, разделени
общата час т на с дясна наклонена черта (/), или число, показващо частта от общите части
сградата
на сградата, и знакът % или кв. м. Не се попълва за сгради и поземлени
имоти. Не се изписва текст за сгради, поземлени имоти и самостоятелни
обекти в съоръжения на техническата инфраструктура.

Площта на обект на кадастъра се изписва като цяло число в кв. м за поземлени имоти и сгради и реално число за площите на самостоятелните
обекти.
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№ на
колона

Наименование
на колона

Съдържание

11

Но м е р н а з он а
на ограничение,
идентификатор
на г осподс т ва щ
имот, площ на засегнатите части
от имота

За поземлени имоти, попадащи под зона на ограничение, се записват номерът на зоната на ограничение и площта на сечението между зоната на
ограничение и поземления имот. Когато върху поземления имот е учреден
сервитут – имотът е служещ, записва се: идентификаторът на господстващия
имот, а ако сервитутът е зона на ограничение, се записва и номерът на
зоната и площта на служещия имот, която попада в зоната на ограничение.
Полето не се попълва за сгради и самостоятелни обекти.

12

Номер на партида За имоти, за които има създадена имотна партида в имотния регистър, се
в имотния регис- записва номерът на имотната партида.
тър

13

Име, наименование на носителите
на вещни права и
идеални части от
правото

14

Вид на собстве- Изписват се текстове от номенклатурите за вид на собствеността и за вид
н о с т т а , в и д н а на правото, разделени със запетая. Когато правото е срочно, на отделен
правото, срок
ред се записва датата във формат DD-MM-YYYY, в която изтича срокът
на правото, или текст за срока на правото така, както е изписан в акта.

15

Номер, вид на акта
и служба по вписванията, в коят о е
регистриран

16

Но м е р, в и д н а За всяко от правата се изписват невписаните актове в служба по вписваакта и регистър, нията с разделител дясна наклонена черта (/). За всеки акт се изписват,
в който е вписан разделени със запетая:
№ на документ, под който е вписан в регистъра, дата, регистър.
Вписаните актове в служба по вписванията се изписват само в колона 16.
Полето е празно, когато актът е вписан в служба по вписванията и липсва
друг акт за правото.

17

Източници на дан Изписва се текст от номенклатурата за източници на данни за собствеността.
ните за собстве- Когато данните са от повече от един източник, източниците се изброяват
ност
с разделител запетая.

18

Актове за други За обекти на кадастъра, за които има предоставени актове за облигационни
права
права и задължения (аренда, наем, концесия), се изписва вид на правото от
номенклатурата „други права“, номер на акта, дата на издаване и регистър,
в който се съхранява.

За всеки имот и всяко право се записват имената или наименованията на
носителите му и идеалните части, разделени с тире (-). Когато носителите
на вещни права са в съсобственост, имената, наименованията и идеалните
части се изписват, разделени със запетая. Когато за обект на кадастъра има
данни за повече от един носител на вещно право, които не са в съсобственост, имената, наименованията и идеалните части се изписват на отделни
редове, разделени с хоризонтална линия, за всяко различно или дублирано
право. Идеалните части се изписват като дроб с числител и знаменател,
разделени с дясна наклонена черта (/), или с число, показващо идеалната
част, и знака % или кв. м.

За всяко от правата се изписват вписаните актове в служба по вписванията
с разделител дясна наклонена черта (/). За всеки акт се изписват разделени
със запетая:
Вх. рег. №, дата, акт №, том, дело №, година, наименование на службата по
вписванията.
Полето е празно, когато актът не е вписан в служба по вписванията.

11. Таблицата във форма 2 „ЧАСТ Б: ДАННИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА“ съдържа:
№ на
колона
19

Наименование
на колона

Съдържание

Идентификацио- За всеки субект, носител на вещно право, се изписва идентификационният
нен номер на су- му номер и вид на номера, разделени с тире (-). Видът на номера е цифра,
бекта, носител на а именно:
вещно право
0 – за ЕГН;
1 – за единен идентификационен код (ЕИК);
2 – за код по БУЛСТАТ;
3 – за личен номер на чужденец (ЛНЧ);
4 – код по ЕКАТТЕ на община;
5 – друг номер.
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№ на
колона

Наименование
на колона

Съдържание

20

Име, наименование, организационна форма, регистрация в търг о в с к и /с ъ д е б е н
регистър

За всеки субект, носител на вещно право, се записват името или наименованието му и текст от номенклатурата за организационна форма, разделени
със запетая. На отделен ред с разделител запетая се записват: съдът, видът
на регистъра и номерът на тома и партидата – за местните юридически
лица, които са регистрирани в съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република България.

21

Адрес, седалище Адресът на носител на вещно право е поредица от текстове, разделени
на управление
със запетая, със съдържание – пояснителен текст и елементи от адреса,
както следва:
– за държава – код за държава съгласно кодовете по ISO-3166 и наименованието є;
– за област – пояснителен текст „обл.“ и наименование на областта;
– за община – пояснителен текст „общ.“ и наименование на общината;
– за населено място – съответното съкращение и наименование на населеното място;
– за административен район – пояснителен текст „р-н“ и наименование
на района;
– за квартал в населено място – пояснителен текст „кв.“ и наименование
на квартала;
– за улица, булевард, площад или друга локализационна единица съкращението на съответния пояснителен текст и наименование на локализационната единица;
– за номер от улицата – знак за „№“ и номерът;
– за номер на сграда – „бл. №“ – номерът и/или наименованието на сградата;
– за вход в сградата – „вх.“ и цифрово или буквено означение на входа.
За етаж в сградата – „ет.“ и етаж по адрес в сградата. Липсващи елементи
и техни пояснителни текстове не се изписват. Не се допуска празно поле.

22

Идентификатори За всеки субект, носител на вещно право, се изписват, без кода по
н а о б ек т и т е н а ЕКАТТЕ, идентификаторите на имотите, за които той има права, раздекадастъра
лени със запетая.

КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
част Б : ДАННИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА
Документ №: ...<1>... дата на издаване: ...<2>...

Форма 2
към приложение №7

Област: ...<3>...
Община: ...<4>...<5>... Населено място: ...<6>...<7>...
Данни от ...<8>...
със заповед ...<9>... на ...<10>... от ...<11>...
Данни за собствениците и носителите на други вещни права
Идентификационен
номер на субекта,
носител на вещно
право

Име, наименование,
вид, регистрация в
търговски/съдебен
регистър

Адрес,седалище на
управление

19

20

21

Идентификатори на
имотите

22
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Приложение № 8
към чл. 36, ал. 2
Изисквания за извършване на геодезически
измервания
1. Геодезическите измервания се осъществяват чрез технологии, които осигуряват данни за
определяне на геодезически координати на точки
от граници, с точност, по-висока от определената
в чл. 18, ал. 4, т. 1, буква „а“, съответно – чл. 18,
ал. 5, т. 1, буква „а“, намалени три пъти.
2. Не са геодезически измервания технологиите за определяне на координати на точки
чрез оцифряване (сканиране и векторизиране)
на графични планове и карти, одобрени по реда
на закон.
3. Геодезическите измервания могат да се
извършат чрез:
а) тотални станции и технологии, осигуряващи
изискванията на т. 1;
б) ГНСС и технологии, осигуряващи изиск
ванията на т. 1;
в) фотограметрични технологии, осигуряващи
изискванията на т. 1;
г) комбинации на технологиите от буква „а“
до буква „в“.
4. Тоталните станции трябва да отговарят на
следните изисквания:
а) точност на измерена посока m R <= 5 mgon;
б) точност на измерена дължина m S <= (10 +
10 S.10-6) mm, където S e измерената дължина
в дименсия, mm.
5. При измервания с тотална станция същата
се станционира върху точка от геодезическата
основа или на подходящо избрано място за определяне на плановото є положение чрез свободна
станция с изравнение. Допуска се създаване на
второстепенни включени полигони в точки от
геодезическата основа, както и използване на
латови точки, определени от точки от геодезическата основа. Точността в планово положение
на точка, определена като свободна станция, или
точка, определена във второстепен полигон, не
трябва да превишава допустимите стойности,
определени в чл. 23, ал. 11, т. 2.
6. При измерването към подробните точки
станцията се ориентира към най-малко две точки
от геодезическата основа при две положения на
тръбата с изключение на латовите точки, ако
липсва възможност за две ориентации. Колимационната грешка, определена от измерванията за
ориентация, трябва да бъде по-малка от 4 mgon.
Измерването към подробна точка се извършва
при едно положение на зрителната тръба. Измерванията завършват с контролно измерване
към една от точките за ориентация.
7. Геодезическите измервания с ГНСС за
определ яне на геодези ческ и координат и на
точки от граници се извършват в съответствие
с изискванията на Инструкция № РД-02-20-25
от 2011 г. за определяне на геодезически точки
с помощта на глобални навигационни спътникови системи, в сила от 11.10.2011 г., издадена
от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (ДВ, бр. 79 от 2011 г.), глава
IV, раздел III „Геодезически снимки“.

ВЕСТНИК
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За определяне на геодезически координати на
точки от граници чрез фотограметрични технологии се прилагат изискванията на Наредба № РД02-20-16 от 2011 г. за планирането, изпълнението,
контролирането и приемането на аерозаснемане
и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната
повърхност, в сила от 23.08.2011 г., издадена от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (ДВ, бр. 65 от 2011 г.).

Приложение № 9
към чл. 83, ал. 1
Преобразуване в цифров вид на графични
планове и карти
Преобразу ването на планове и карти от
графичен в цифров вид включва дейности по
сканиране и векторизиране или дигитализиране.
Изработването на кадастралната карта от одобрени по реда на закон съществуващи планове
и карти в графичен вид чрез преобразуване в
цифров вид се извършва при спазване на следните изисквания:
1. Сканирането на планове и карти се извършва
по листове. Използват се оригинали, контактно
копирани оригинали и по изключение – копия
от оригинали. Резолюцията на сканираното изображение трябва да бъде не по-малка от 300 dpi.
2. Трансформирането включва транслация,
ротация и мащабиране на сканираното изображение в координатната система на кадастралната
карта. Трансформирането се извършва чрез полиномна трансформация от първа степен (афинна
трансформация) при най-малко шест идентични
точки с известни координати в координатните
системи на сканираното изображение и на кадастралната карта.
3. Трансформирането се извършва по зони
не по-големи от 50×50 сm.
4. Точките за трансформация се разполагат
равномерно в зоната. За трансформацията се
използват координатни кръстове и/или точки
от геодезическата основа на плана или картата.
5. Координатите на идентичните точки се
трансформират от координатната система на
плана или картата в координатната система на
кадастралната карта с лицензиран софтуер от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
6. При липса на координатни кръстове и точки
от геодезическата основа на плана за трансформация се използват трайно материализирани точки
от границите на обекти на кадастъра с отчетени
образни координати и определени с геодезически
измервания координати в координатната система
на кадастралната карта.
7. За определяне параметрите на трансформация образните координати на идентичните точки
се определят с двукратно отчитане от сканираното
изображение. След трансформацията линейната
разлика между двукратните отчитания на една и
съща точка не трябва да е по-голяма от 0.15*М
в милиметри, където М е мащабното число на
графичното изображение.
8. С параметрите на трансформация повторно се изчисляват координатите на идентичните
точки. Най-голямата линейна разлика между
изчислени и дадени или определени координати
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на идентичните точки не трябва да бъде по-голяма от 0.6*М в милиметри. Средната квадратна
грешка, изчислена чрез линейните разлики на
всички точки след трансформацията, не трябва
да е по-голяма от 0.3*М в милиметри.
9. Най-голямата линейна разлика между изчислените координати на едни и същи точки в
две съседни зони не трябва да бъде по-голяма
от 0.8*М в милиметри.
10. Векторизирането на растерното изображение се извършва чрез позициониране върху
точки от граници без използване на автоматичен
или полуавтоматичен режим.
11. Когато за преобразуването на графични
планове и карти в цифров вид се използва дигитайзер, са в сила разпоредбите на точки от 3 до 9.
12. Материалите, предадени след преобразуването на графичните планове и карти в цифров
вид, съдържат:
12.1. вид на графичния носител (оригинал
или копие);
12.2. размери на листовете;
12.3. координатна система на плана/картата;
12.4. резултати от трансформацията на точките
за трансформация в координатната система на
кадастралната карта за всяка зона;
12.5. схема с рамките на листовете, зоните
за трансформаци я и използваните точк и за
трансформация;
12.6. резултати от трансформирането за всеки
лист или зона с координати на използваните
точки, параметри на трансформацията, получените поправки и средната квадратна стойност на
линейната грешка при трансформацията;
12.7. растерните изображения на всеки лист
във формат TIFF или JPEG или BMP;
12.8. трансформираните растерни изображения на всеки лист във формат TIFF или JPEG
или BMP;
№

Елемент от регистъра

Тип

ВЕСТНИК
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12.9. най-големи линейни разлики между идентични кръстове по рамката на всеки два съседни
листа или две съседни зони на трансформация,
ако листовете са разделени на зони;
12.10. CD/DVD с материалите и данните по
точки от 12.1 до 12.9.

Приложение № 10
към чл. 78, ал. 3
Регистър на зоните на ограничение
1. Регистърът на зоните на ограничения е
част от проекта за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, изготвен от
правоспособно лице по кадастър, в случаите на
нанасяне на зона на ограничение или изменение
в данните на зона на ограничение.
2. Проектът за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, с който се нанася
или изменя зона на ограничение, се изработва
в обхват не по-голям от територията на една
административна област.
3. Регистърът на зоните на ограничение е
част от проекта за изменение на кадастралната
карта. Регистърът на зоните на ограничение се
създава в цифров вид в XML файл във формата,
определен в XSD схема zoner.xsd.
4. В случаите, когато Агенцията по геодезия,
картография и кадастър предоставя услуги, данни
за зоните на ограничение се предоставят във
формата, определен в XSD схемата zoner.xsd.
5. Съдържанието на регистъра на зоните на
ограничение във формата, определен от XSD
схемата, е показано в таблицата.
6. За представяне на данните на екран, във
формат PDF или на хартия се използва форма 1,
която е неразделна част от това приложение.
Съдържание

1.

Регистър

Основен елемент във фай- Съдържа данни за конкретен регистър
ла

1.1.

Наименование

Символен тип

Съдържа текст „РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ“

1.2.

Номер

Символен тип

Номер на документа, когато регистърът
е създаден от АГКК. Номерът липсва в
проектите за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри.

2.

Данни за зона за ограни- В регистъра всяка зона на ограничение съдържа следните елементи:
чение

2.1.

Номер на зоната на огра- Символен тип
ничение

Съдържа номер във формата, определен
от наредбата за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите
имоти, и номера на зоната на ограничение
в кадастъра. Когато регистърът е част от
проект за изменение, елементът съдържа
временен номер.

2.2.

Нормативно основание

Символен тип

Съдържа цитирана норма от конкретното
основание за създаване на зоната.

2.3.

Административен акт или Символен тип
договор, идентификатор и
регистър, в който е вписан

Съдържа номер, дата и регистър, в който
е вписан актът или договорът, по който
е създадена зоната.

2.4.

Вид на ограничението

Записва определено ограничение върху
правото на собственост по нормативен
акт, административен акт или договор.

Символен тип

С Т Р.
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Съдържание

2.5.

Площ на зоната

Цяло число

Площта на зоната в квадратни метри,
определена от координатите на границите
и очертанията на зоната.

2.6.

Идентификатор на господ- Символен тип във формата В случай че зоната обслужва конкретни
стващ имот
на кадастрален иденти- имоти от кадастралната карта, техните
фикатор
идентификатори се записват в полето с
разделител „ ,“ (запетая).

2.7.

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ

2.8.

Име, наименование, вид, Символен тип
регистрация в търговски/
съдебен регистър

Вписва се последователно името или
наименованието на лицето, данни за съдебната регистрация или регистрацията
в търговския регистър и вид на лицето,
едно от възможните:
0 – физическо лице;
1 – юридическо лице.

2.9.

Адрес, седалище на уп- Символен тип
равление

Съдържа пълен набор от данни за адреса
или седалището на управление.

2.10.

Срок на действие

Дата

Записва се крайната дата на ограничението, когато е срочно.

2.11.

Забележка

Символно поле

При необходимост се записват други обстоятелства за зоната, ограничението или
субекта, в чиято полза е ограничението.

Ограничен символен тип Идентификация на лицето, в чиято полза
в една от следните въз- е ограничението.
можности:
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Личен идентификационен номер
5 – Друг номер

Форма 1
към приложение № 10
РЕГИСТЪР НА ЗОНИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
Дата на създаване …
Основание за създаване на зоната
Административен
акт или договор,
идентификатор и
Номер на зоната
Вид на
на ограничение Нормативно основание регистър, в който ограничението
1
2
3
4

Площ на
зоната
[кв.м.]
5

Идентификатор на
господстващ имот
6

Лице, в чиято полза е ограничението.
Име, наименование, вид,
регистрация в
търговски/съдебен
Адрес, седалище
регистър
на управление
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ
7

8

9

Срок на
действие
10

Забележка
11

Изготвил:

Приложение № 11
към чл. 4, ал. 2
Параметри на Кадастралната координатна система 2005
Изходни величини
Фундаментални геодезически параметри
за Геодезическа референтна система 1980
(GRS80)

Съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране,
реализация и поддържане на Българската геодезическа
система

Проекция

Ламбертова конформна конична с два стандартни паралела

Стандартни паралели на проекцията

φ1 = 42°00’00’’
φ2 = 43°20’00’’

Централен меридиан

λ0 = 25°30’00’’

Абсциса и ордината на централната точка x0 = 4 725 824.3591 m
на проекцията
y0 = 500000 m
116

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 54
от 29 декември 2016 г.

за техническите изисквания и оценяване
съответствието на оборудването на морските
кораби
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби;
2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините
на удостоверяване на съответствието;
3. прегледите на морските кораби за съответствие на оборудването им с техническите
изисквания към него;
4. условията и редът за нотифициране на
органи за извършване на оценяване на съответствието.
Чл. 2. (1) Изискванията по тази наредба
се прилагат по отношение на:
1. оборудването на нови морски кораби,
плаващи под българско знаме;
2. оборудването на съществуващи морски
кораби, плаващи под българско знаме:
а) когато то се инсталира за първи път на
борда на кораба;
б) когато то се инсталира на борда на
кораба, за да замени предишно оборудване;
3. оборудване, което се предлага на българския пазар.
(2) Наредбата се прилага независимо от
това, къде се намира корабът към момента
на инсталиране на оборудването.
Чл. 3. Тази наредба не се прилага по
отношение на оборудването на военните
и граничнополицейските морски кораби и
съоръженията, предназначени за проучване
и експлоатация на естествени находища на
петрол и природен газ на морското дъно.
Чл. 4. (1) Оборудването на морските кораби
се пуска на пазара и/или в действие, когато
не застрашава живота и здравето на хората
и околната среда, при условие че отговаря
на изискванията на тази наредба, монтирано
е и се поддържа правилно и се използва по
предназначение.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИА
„МА“) издава или потвърждава свидетелствата
за безопасност на морските кораби, ако оборудването, инсталирано на борда на кораба,
отговаря на изискванията на тази наредба.
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Чл. 5. При прилагането на тази наредба
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е длъжна:
1. да осигури отсъствието на конфликт на
интереси с органите за оценяване на съответствието;
2. да осигури запазване на обективността
и безпристрастността на дейността си при
нейното организиране и осъществяване;
3. да не извършва дейности, осъществявани
от органите за оценяване на съответствието,
или консултации във връзка с тях;
4. да запазва поверителността на получената информация;
5. да организира ефективно вътрешния
процес на работа за надлежното изпълнение
на задачите си.
Г л а в а

в т о р а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ
Чл. 6. (1) Оборудването, инсталирано на
борда на морски кораб и/или предлагано на
българския пазар при условията на чл. 2,
трябва да отговаря на техническите изисквания, определени в международните актове,
по които Република България е страна, и се
изпитва съгласно стандартите за изпитване,
както следва:
1. международните и европейските стандарти за изпитване, приети от международните
и европейските стандартизационни организации и Международната морска организация
(ИМО);
2. при липса на приети международни и
европейски стандарти за изпитване за конкретен елемент морско оборудване – съгласно
хармонизирани технически спецификации и
стандарти за изпитване, приети от Европейската комисия;
3. в изключителни случаи при сериозен
пропуск или аномалия в съществуващ стандарт за конкретен елемент морско оборудване – съгласно хармонизирани технически
спецификации и стандарти за изпитване,
приети от Европейската комисия.
(2) Съответствието на оборудването на
морските кораби с техническите изисквания
към тях се оценява съгласно процедурите за
оценка на съответствието, посочени в чл. 8.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Чл. 7. Лице, което пуска на пазара оборудване на морски кораб, е длъжно да оцени
съответствието на оборудването преди пускането му на пазара.
Чл. 8. (1) При оценяването на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания се прилага
процедура „Модул Б: Изследване на ЕО на
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типа“ (приложение № 1); в зависимост от
техническите изисквания, посочени в чл. 6,
п роизводи т ел я т и ли нег ов у п ъ лномощен
представител, който пуска на пазара оборудването, прилага по избор една от следните
допълнителни процедури:
1. процедура „Модул Г: Съответствие с
типа въз основа на осигуряване качеството на
производствения процес“ (приложение № 2);
2. процедура „Модул Д: Съответствие с
типа въз основа на осигуряване качеството
на продукта“ (приложение № 3);
3. процедура „Модул Е: Съответствие с
типа въз основа на проверка на продукта“
(приложение № 4).
(2) След оценка на съответствието по
ал. 1 производителят или негов упълномощен
представител съставя писмена декларация
за съответствие с одобрен тип на български
език по образеца, определен в приложение III
на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара
на продукти и за отмяна на Решение 93/465/
ЕИО, която включва съответните елементи от
приложимите процедури. Копие от декларацията се представя на нотифицирания орган,
извършил оценяването на съответствието, и
на борда на кораба, на който е монтирано
оцененото морско оборудване.
(3) Когато се касае за единични бройки
или оборудване в малки количества, процедурата за оценяване на съответствието може
да бъде „Модул Ж: Съответствие въз основа
на проверка на изделие“ (приложение № 5).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО НЕ Е ОЦЕНЕНО ПО РЕДА НА ГЛАВА
ТРЕТА
Раздел I
Инсталиране на оборудване, което представлява техническо нововъведение
Чл. 9. Изпълнителният директор на ИА
„МА“ или оправомощено от него длъжностно
лице със заповед разрешава инсталиране на
борда на морски кораб на оборудване, което
не е оценено по реда на глава трета, когато
се касае за техническо нововъведение.
Чл. 10. (1) За получаване на разрешение по
чл. 9 корабособственикът подава заявление до
ИА „МА“. Когато корабът е нает по договор
за беърбоут чартър, заявлението се подава от
беърбоут чартьора.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
резултатите от предварителните изпитвания, удостоверяващи, че ефективността на
новоинсталираното оборудване съответства
най-малко на ефективността на оборудването,
оценено по реда на глава трета.

ВЕСТНИК
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(3) Изпълнителният директор на ИА „МА“
или оправомощено от него длъжностно лице
със заповед назначава комисия от служители
на ИА „МА“ – експерти в съответната област, която извършва проверка, като отчита
резултатите от предварителните изпитвания.
(4) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.
(5) Ако комисията прецени, тя може да
изиска провеждането на допълнителни изпитвания за сметка на заявителя.
(6) Комисията изготвя мотивиран доклад
до изпълнителния директор на ИА „МА“ или
оправомощено от него длъжностно лице за
резултатите от проверката.
Чл. 11. (1) Изпълнителният директор на
ИА „МА“ издава на корабособственика или
беърбоут чартьора свидетелство за одобрение
на оборудването на морски кораби (приложение № 7) на български и на английски език,
с което разрешава инсталирането на борда
на кораба на оборудване, което представлява
техническо нововъведение.
(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват
и наложените ограничения на употребата на
оборудването.
(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно
на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.
Чл. 12. Изпълнителният директор на ИА
„МА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия и
държавите – членки на Европейския съюз,
за издадените свидетелства и проведените
изпитвания, удостоверяващи годността на
оборудването по чл. 9.
Чл. 13. При извършване на изпитвания
на оборудване, което представлява техническо нововъведение, ИА „МА“ не може да
предоставя облекчени условия на български
производители или да създава утежнени условия на производители от държава – членка
на Европейския съюз, или други държави.
Чл. 14. При вписване на кораб, плавал под
знамето на държава – членка на Европейския
съюз, в регистъра на корабите на Република
България ИА „М А“ извършва преглед на
оборудването, което представлява техническо
нововъведение, за съответствие на ефективността на новоинсталираното оборудване с
ефективността на оборудването, оценено по
реда на глава трета.
Раздел II
Инсталиране на оборудване за изпитване
или оценка
Чл. 15. Изпълнителният директор на ИА
„МА“ или оправомощено от него длъжностно
лице извън случаите по чл. 9 със заповед разрешава инсталирането на оборудване, което не
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е оценено по реда на глава трета, за изпитване
или оценка на нови модели на съществуващо
оборудване при следните условия:
1. оборудването ще се използва за ограничен период от време;
2. оборудването няма да се използва и не
се инсталира вместо оборудване, оценено по
реда на глава трета;
3. оборудване, което е оценено по реда на
глава трета, се намира на борда на кораба
във всеки един момент в готовност за работа.
Чл. 16. (1) За получаване на разрешение
по чл. 15 корабособственикът подава заявление до ИА „МА“. Когато корабът е нает по
договор за беърбоут чартър, заявлението се
подава от беърбоут чартьора.
(2) Изпълнителният директор на ИА „МА“
или оправомощено от него длъжностно лице
със заповед назначава комисия от експерти
на ИА „МА“, която да извърши проверката.
(3) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.
(4) За резултатите от проверката комисията
изготвя мотивиран доклад до изпълнителния
директор на ИА „МА“ или оправомощеното
от него длъжностно лице.
Чл. 17. (1) Изпълнителният директор на
ИА „МА“ издава на корабособственика или
беърбоут чартьора свидетелство за одобрение
на оборудването на морски кораби (приложение № 7) на български и на английски език,
с което разрешава инсталирането на борда на
кораба на оборудване за изпитване и оценка.
(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват
и наложените ограничения на употребата на
оборудването.
(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно
на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.
Раздел III
Инсталиране на оборудване, което не е оценено
по реда на глава трета, в пристанища извън
територията на Еропейския съюз
Чл. 18. (1) Корабособственикът или беърбоут чартьорът може да инсталира в пристанища извън територията на Еропейския съюз
оборудване, което не е оценено по реда на
глава трета, когато закупуването и инсталирането на оценено оборудване би било твърде
скъпо, ще доведе до неоснователно забавяне
и инсталираното оборудване е придружено
от подробна техническа документация, която
установява съответствието му с изискванията
на приложимите международни актове и е
издадена от държава – членка на ИМО, страна
по съответните конвенции.
(2) За инсталирането на оборудването по
ал. 1, включително за вида и техническите
му характеристики, корабособственикът или
беърбоу т чартьорът незабавно у ведом ява
ИА „МА“.
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Чл. 19. Изпълнителната агенция „Морска
администрация“ или организации, признати
по реда на чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, извършват преглед за
съответствие на оборудването с техническите
изисквания на международните договори в
тази област най-късно при първото посещение
на кораба в българско пристанище.
Чл. 20. Ако при проверката се установи,
че инсталираното оборудване не отговаря
на техническите изисквания, установени във
вторичното право на Европейския съюз в
тази област, инспекторите, извършили проверката, дават предписания за замяната му с
оборудване, отговарящо на изискванията на
тази наредба.
Раздел IV
Инсталиране на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета и не се предлага
на българския пазар
Чл. 21. Изпълнителният директор на ИА
„МА“ или оправомощено от него длъжностно
лице със заповед разрешава инсталирането
на оборудване, което не е оценено по реда на
глава трета, когато се касае за оборудване,
което не се предлага на българския пазар.
Чл. 22. (1) За получаване на разрешение
по чл. 21 корабособственикът подава заявление до ИА „МА“. Когато корабът е нает по
договор за беърбоут чартър, заявлението се
подава от беърбоут чартьора.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
доказателства, че такова морско оборудване,
носещо маркировката „щурвал“, не се предлага на българския пазар, както и техническата
документация, придружаваща оборудването,
което не е оценено по реда на глава трета.
(3) Изпълнителният директор на ИА „МА“
или оправомощено от него длъжностно лице
със заповед назначава комисия от служители
на ИА „МА“ – експерти в съответната област,
която извършва проверка, като отчита съответствието на оборудването с изискванията
на тази наредба.
(4) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.
(5) Комисията изготвя мотивиран доклад
до изпълнителния директор на ИА „МА“ или
оправомощено от него длъжностно лице за
резултатите от проверката.
Чл. 23. (1) Изпълнителният директор на
ИА „МА“ издава на корабособственика или
беърбоут чартьора временно свидетелство за
одобрение на оборудването на морски кораби
(приложение № 7) на български и на английски език, с което разрешава инсталирането
на борда на кораба на оборудване, което не
се предлага на българския пазар.
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(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват
сертифицираното оборудване, което се заменя, причината/обстоятелствата за неговото
издаване, точните изисквания към проектирането, конструкцията и експлоатационните
показатели, по отношение на които оборудването е одобрено, и приложените стандарти
за изпитване в съответните процедури за
одобрение.
(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно
на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.
Чл. 24. Изпълнителният директор на ИА
„МА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия и
държавите – членки на Европейския съюз,
за издадените свидетелства, удостоверяващи
годността на оборудването по чл. 21.
Г л а в а

п е т а

ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ НА КОРАБИ
Чл. 25. При първоначално вписване в регистъра на корабите на Република България
на морски кораби, плавали под знаме на друга
държава, ИА „МА“ извършва преглед за установяване на съответствието на инсталираното
оборудване с изискванията към него.
Чл. 26. (1) Ако при прегледа по чл. 25 се
установи, че инсталираното оборудване отговаря в достатъчна степен на изискванията по
чл. 6, но не е маркирано съгласно изискванията
на тази наредба, изпълнителният директор на
ИА „МА“ издава на корабособственика или
беърбоут чартьора свидетелство за одобрение
на оборудването на морски кораби (приложение № 7) на български и на английски
език за удостоверяване безопасност та на
оборудването, ако оборудването отговаря на
техническите изисквания към него.
(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват
и наложените ограничения на употребата на
оборудването.
(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно
на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.
Чл. 27. Когато при прегледа по чл. 25 се
установи, че инсталираното оборудване не
отговаря на техническите изисквания към него
и не е маркирано, инспекторите, извършили
проверката, дават предписания за замяната
му с оборудване, отговарящо на изискванията
на тази наредба.
Чл. 28. (1) Изпълнителната агенция „Морска администрация“ проверява инсталирано
на борда на морски кораб оборудване, когато такива проверки се изискват съгласно
разпоредбите на Наредба № 11 от 2004 г. за
прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101
от 2004 г.; доп., бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 30 и 49 от 2009 г., бр. 65 от 2013 г.; изм.;
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бр. 16 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2015 г.) и
същите не дублират елементи от процедурите
по оценяване на съответствието.
(2) Проверката на морско оборудване, което
е монтирано на борда на кораб, се извършва
от инспекторите на ИА „МА“, осъществяващи контрол на държавата на знамето, докато
съответното оборудване остава на борда на
кораба напълно функционално.
(3) При проверката по ал. 1 корабособственикът или беърбоут чартьорът представя
протоколите с резултати от проведени изпитвания на продукта.
Чл. 29. (1) Когато в рамките на преглед
или проверка, извършвани по реда на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите, инспекторите,
осъществяващи контрол на държавата на
знамето, установят несъответствие на монтирано на борда на проверяван кораб морско
оборудване с изискванията на тази наредба,
те дават предписания на корабопритежателя
чрез капитана на кораба за отстраняването
на констатираните несъответствия.
(2) Когато при преглед или проверка по
ал. 1 инспекторите, осъществяващи контрол
на държавата на знамето, установят, че макар
и да е в съответствие с изискванията на тази
наредба, даден елемент от монтираното на
борда на кораба морско оборудване представлява риск за морската безопасност, околната
среда или здравето, те дават предписания на
корабопритежателя чрез капитана на кораба
за замяна на засегнатото оборудване.
(3) В случаите по ал. 1 изпълнителният
директор на ИА „МА“ или оправомощено от
него длъжностно лице своевременно уведомява
за констатираното несъответствие нотифицирания орган, който е извършил оценяване на
съответствието на засегнатото оборудване.
Чл. 30. (1) Когато при преглед или проверка
по чл. 29, ал. 1 е констатирано несъответствие,
което по преценка на инспекторите, осъществяващи контрол на държавата на знамето, не
се ограничава до територията на Република
България или до корабите, плаващи под българско знаме, изпълнителният директор на
ИА „МА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия
и другите държави – членки на Европейския
съюз, за резултатите от извършения преглед
и за дадените предписания чрез контактните
точки на Република България по Европейската система за бърз обмен на информация
за опасни стоки, пуснати на пазара (R APEX)
и по Информационната и комуникационна
система за надзор на пазара (ICSMS).
(2) По реда на ал. 1 изпълнителният директор на ИА „МА“ или оправомощено от него
длъжностно лице незабавно уведомява Европейската комисия и другите държави – членки
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на Европейския съюз, и в случаите, когато
при прегледа или проверката по чл. 29, ал. 1
се установи, че даден елемент от монтираното на борда на кораба морско оборудване
представлява риск за морската безопасност,
околната среда или здравето.
Г л а в а

ш е с т а

НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Чл. 31. Лицето, което желае да извършва
оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите
изисквания, трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. юридическо лице е съгласно действащото
законодателство;
2. трета страна е, независима от организацията или от морското оборудване, което
оценява;
3. може да докаже своята независимост и
отсъствието на конфликт на интереси, в случай
че принадлежи към стопанска асоциация или
професионална федерация, представляващи
предприятия, участващи в проектирането,
производството, доставката, сглобяването,
използването или поддръжката на морското
оборудване, което той оценява;
4. не е, включително неговите органи на
управление и наетият от него персонал, проектант, производител, снабдител, монтажник,
купувач, собственик, ползвал и не извършва
поддръжката на оборудването, чието оценяване ще извършва, нито е упълномощен представител на такива лица; това не изключва
използването на оценявани продукти, които
са необходими за дейностите на органа за
оценяване на съответствието или използването
на такива продукти за лични цели;
5. не участва в проектирането, производството или конструирането, предлагането
на пазара, доставката, монтажа, използването и поддръжката на продуктите, чието
оценяване ще извършва, нито представлява
лицата, ангажирани в тези дейности; не се
включва в никаква дейност, която може да е
в противоречие с неговата независимост на
преценката или интегритета по отношение на
дейностите по оценяване на съответствието,
за които е нотифицирано, особено в дейности
по предоставяне на консултантски услуги;
6. гарантира, че дейности на негови поделен и я и л и под изп ъ л н и т ел и не зася гат
поверителността, обективността или безпристрастността на дейността по оценяване на
съответствието;
7. лицето и неговият персонал осъществяват
дейностите по оценяване на съответствието
с най-висока степен на професионален интегритет и необходимата техническа компе-
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тентност в определената област и са свободни
от всякакъв натиск и влияние, особено от
финансов характер, които могат да повлияят
на тяхната преценка или на резултатите от
техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или
групи лица с интереси в резултатите от тези
дейности;
8. в състояние е да осъществи всички
задачи по оценяване на съответствието, независимо дали тези задачи се изпълняват от
самия орган за оценяване на съответствието
или от негово име и на негова отговорност;
9. по всяко време и за всяка процедура за
оценяване на съответствието, и за всеки вид,
категория или подкатегория морско оборудване, във връзка с които е нотифицирано,
разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания, притежаващ достатъчен и подходящ опит за изпълнение
на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие
с които се извършва оценяване на съответствието, като се осигурява прозрачността на
тези процедури и възможността за възпроизвеждането им;
в) подходящи политика и процедури, които
правят разграничение между задачите, които
изпълнява като нотифициран орган, и други
дейности;
г) процедури за изпълнението на дейности,
които надлежно отчитат големината на дадено предприятие, сектора, в който работи,
неговата структура, степента на сложност на
въпросното морско оборудване и масовия или
серийния характер на производството;
10. разполага със средствата, необходими
за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани
с дейностите по оценяване на съответствието,
и разполага с достъп до цялото необходимо
оборудване и съоръжения;
11. има нает персонал, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на
съответствието, който разполага със:
а) добро техническо и професиона лно
обучение, обхващащо всички дейности по
оценяване на съответствието, във връзка с
които органът за оценяване на съответствието
е нотифициран;
б) удовлетворително познаване на изискванията за оценките, които извършва, и
подходящи правомощия за осъществяване на
такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на приложимите изисквания и стандарти за изпитване
и познания за приложимите разпоредби както
на националните нормативни актовете, така
и на вторичното право на Европейския съюз
в тази област;
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г) способност да изготвя сертификати,
записи и доклади, които удостоверяват извършваните дейности и техните резултати;
12. може да гарантира своята безпристрастност и независимост, както и безпристрастността и независимостта на своите органи на
управление и персонал;
13. възнаграждението на органите му на
управление и на персонала му не е обусловено
от броя на извършените проверки, нито от
техния резултат;
14. има застраховка за вредите, които могат
да настъпят вследствие на неизпълнение на
задълженията му;
15. персоналът му е обвързан с изискването за опазване на професионалната тайна
относно информацията, която получава при
извършване на дейността, освен по отношение
на контролните органи; гарантира защитата
на собствеността;
16. отговаря на изискванията на стандарт
EN ISO/IEC 17065:2012;
17. гарантира, че изпитвателните лаборатории, използвани за целите на оценяването
на съответствието, отговарят на изискванията
на стандарт EN ISO/IEC 17025:2005;
18. участва в съответните дейности по
стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицирания орган,
създадена съгласно Директива 2014/90/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 2014 г. относно морското оборудване и
за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета
(ОВ, L 257/146 от 28 август 2014 г.), наричана
по-нататък „Директива 2014/90/ЕС“, или гарантира, че неговите служители по оценяването са информирани за тях и прилагат като
общи насоки административните решения и
документи, които са изготвени в резултат от
работата на тази група.
Чл. 32. (1) Лицето по чл. 31 подава заявление до изпълнителния директор на ИА „МА“,
към което прилага описание на дейностите
по оценяване на съответствието, процедурите за оценяване на съответствието, за които
кандидатства, и сертификат за акредитация
или друг документ, който удостоверява, че
лицето отговаря на изискванията по чл. 31.
(2) Когато лицето по чл. 31 е чуждестранно
юридическо лице, документите по ал. 1 се
представят придружени от легализиран превод
на български език.
Чл. 33. (1) Изпълнителната агенция „Морска администрация“ извършва предварителна
оценка на пълнотата и съдържанието на документите по чл. 32.
(2) Предварителната оценка по ал. 1 се извършва от комисия, назначена със заповед на
изпълнителния директор на ИА „МА“, в срок
до два месеца от подаването на документите
по чл. 32. Изпълнителният директор на ИА
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„МА“ може да удължи срока за извършване
на предварителната оценка с един месец въз
основа на мотивиран доклад от комисията.
(3) При оценката се извършва и проверка
на място на дейността на организацията, като
разходите за пътни, дневни и квартирни се
поемат от заявителя.
(4) В срок до 1 месец изпълнителният директор на ИА „МА“ се произнася по заявлението по чл. 32, ал. 1 с мотивирано решение,
с което нотифицира или отказва да нотифицира заявителя като орган за извършване на
оценяване на съответствието.
(5) Лицата се уведомяват за решението на
изпълнителния директор на ИА „МА“ по ал. 4
в 7-дневен срок от издаването му. Решението
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на
ИА „МА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия
и другите държави – членки на Европейския
съюз, чрез инструмента за електронно нотифициране на Европейската комисия за:
1. лицата, които могат да извършват оценяване на съответствието (нотифицираните
органи);
2. процедурите, по които лицата по т. 1
извършват оценяване на съответствието;
3. сертификата за акредитация или други
документи, които удостоверяват компетентността на лицето за оценяване на съответствието и съществуващите условия.
(2) Всеки нотифициран орган получава
уникален идентификационен номер, определен
от Европейската комисия.
Чл. 35. (1) С признаването на едно лице за
нотифициран орган за него възникват следните задължения:
1. да извършва оценяването на съответствието съгласно процедурите, предвидени в
глава трета от настоящата наредба;
2. да не издава сертификат за съответствие, когато установи, че производител не е
изпълнил задълженията, предвидени в глава
трета, и да изиска незабавното предприемане
на подходящи коригиращи мерки;
3. да изиска от производителя незабавното
предприемане на коригиращи мерки, когато
установи, че дадено морско оборудване, за
което той е извършил оценяване на съответствието, е престанало да отговаря на изискванията, и при необходимост да спре временно
действието на издадения от него сертификат
или да го отмени;
4. в случай че производител не предприеме своевременно коригиращи мерки или с
предприетите мерки не е отстранено констатирано несъответствие, нотифицираният орган
ограничава, временно спира действието на
сертификата или го отменя.
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(2) Нотифицирани ят орган предоставя
информация на:
1. Изпълнителната агенция „Морска администрация“ за:
а) всеки отказ за издаване, ограничаване,
временно спиране на действието или отнемане/
отмяна на сертификат;
б) всички обстоятелства, които влияят
върху обхвата и условията за нотифициране;
в) всяко искане на информация от компетентните органи във връзка с дейности по
оценяване на съответствието;
г) дейностите по оценяване на съответствието в обхвата на неговото нотифициране,
както и всякакви други извършвани дейности,
включително трансгранични дейности и дейности по възлагане на подизпълнители;
2. Европейската комисия и другите държави – членки на Европейския съюз, при
поискване относно всички въпроси, свързани
с резултатите от оценяване на съответствието;
3. другите нотифицирани органи, които
извършват дейности за оценяване на съответствието, обхващащи същото морско оборудване, за резултатите от оценяването на
съответствието.
(3) Нотифицираният орган участва в работата на секторната група от нотифицирани
органи, определена от Европейската комисия,
пряко или чрез определени представители.
Чл. 36. (1) Нотифицираният орган може да
започне да извършва дейност по оценяване
на съответствието от датата, следваща изтичането на период от:
1. две седмици от нотифицирането, когато
е приложен сертификат за акредитация;
2. два месеца от нотифицирането, когато е
приложен друг документ, който удостоверява
компетентността на лицето за оценяване на
съответствието и съществуващите условия.
(2) Нотифицираният орган започва да извършва дейността по оценяване на съответствието само в случай, че в срока по ал. 1
не е постъпило възражение от Европейската
комисия или друга държава членка.
Чл. 37. (1) Нотифициран орган може да
възложи извършването на оценка на съответствието единствено на друго лице (подизпълнител), което отговаря на изискванията
по чл. 30, и само със съгласието на клиента.
(2) При възлагане по ал. 1 нотифицираният
орган своевременно уведомява ИА „МА“.
(3) При възлагане по ал. 1 нотифицираният
орган носи отговорност за извършеното от
подизпълнителя оценяване на съответствието.
(4) Но т ифи ц и ра н и я т орга н с ъх ра н я ва
екземпляр от документите, удостоверяващи
квалификацията на подизпълнителя и свързани с работата, извършена от него съгласно
настоящата наредба, и при отправено искане
ги предоставя на ИА „МА“.
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Чл. 38. (1) Изпълнителната агенция „Морска администрация“ извършва проверка на
но т ифиц и рани т е органи, осъщест вяващ и
оценяване на съответствието за спазване на
изискванията на чл. 31, най-малко веднъж на
две години. Проверява се и на място дейността
на лицето, като разходите за пътни, дневни и
квартирни се поемат от проверяваното лице.
(2) Когато при проверката по ал. 1 бъде
установено, че лице, извършващо оценяване
на съответствието, е престанало да отговаря
на изискванията по чл. 31, изпълнителният
директор на ИА „МА“ с мотивирано решение
оттегля предоставеното право за извършване
на оценяване на съответствието. Решението,
с което се оттегля предоставеното право за
извършване на оценяване на съответствието,
може да бъде оспорено в 14-дневен срок от
узнаването му по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(3) Процедурите по оценяване на съответствие на оборудване на морски кораб, започнати от нотифицирания орган до влизане в
сила на решението по ал. 2, се довършват от
друг посочен от ИА „МА“ нотифициран орган.
(4) Всичк и док у менти, свързани с извършваното до влизане в сила на решението
по ал. 2 оценяване на морско оборудване,
се предават на посочения по реда на ал. 3
нотифициран орган, а ако такъв не е посочен – на ИА „МА“.
(5) Изпълнителната агенция „Морска администрация“ уведомява Европейската комисия
и другите държави – членки на Европейския
съюз, за лицата по ал. 2 и причините за оттегляне на предоставеното право за извършване на оценяване на съответствието чрез
информационната система, предоставена от
Европейската комисия за тази цел.
Чл. 39. Изпълнителният директор на ИА
„МА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия за
всички промени във връзка с процедурите за
оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за мониторинга
на такива органи и предоставя детайлна информация, включително данни за контакт за
нотифицираните органи.
Чл. 40. (1) При постъпило от Европейската
комисия искане ИА „МА“ є предоставя цялата информация, свързана с основанията за
нотифициране или за запазването на компетентността на съответния нотифициран орган.
(2) При постъпило от Европейската комисия искане за предприемане на мерки поради
това, че нотифицираният орган е престанал
да отговаря на изискванията по чл. 30, ИА
„М А“ незабавно предприема проверка по
реда на чл. 38.
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М А РК И РОВК А ЗА С Ъ ОТ ВЕТС Т ВИ Е И
ПРАВИЛА ЗА МАРКИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ. ЕЛЕКТРОНЕН ЕТИКЕТ
Чл. 41. (1) Морското оборудване се маркира за съответствие с маркировка „щурвал“
съгласно приложение № 6 и/или с електронен
етикет с подходяща и надеждна форма.
(2) При маркиране на оборудването се спазват пропорциите между отделните елементи
на маркировката, така както са посочени в
приложение № 6. Отделните елементи на
маркировката не могат да бъдат с размер,
по-малък от 5 мм, освен когато се касае за
малки устройства.
(3) С електронен етикет вместо или в допълнение към маркировката „щурвал“ може да
се маркира всеки елемент от оборудването на
морските кораби, за който това е предвидено
в делегиран акт, който Европейската комисия
приема на основание чл. 11, параграф 3 от
Директива 2014/90/ЕС.
(4) Проектирането, полагането и използването на електронен етикет, както и неговите
експлоатационни показатели трябва да отговарят на техническите критерии, определени
в актовете за изпълнение, които Европейската
комисия приема на основание чл. 11, параграф 4 от Директива 2014/90/ЕС.
Чл. 42. (1) Маркировката за съответствие
се нанася от производителя или негов упълномощен представител за територията на
Република България или от вносителя или
разпространителя в случаите на чл. 51, ал. 3.
(2) Маркировката за съответствие се нанася
след завършването на производствената фаза.
Чл. 43. (1) Маркировката за съответствие
се нанася върху морското оборудване или
върху неговата табела с данни, а когато това
е невъзможно – върху опаковката и върху
съпровождащите го документи.
(2) След маркировката за съответствие се
нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, извършил оценяване на
съответствието, когато той е участвал в етапа
на контрол на продукцията, както и годината
на маркиране на оборудването.
(3) Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или
по негови указания от производителя или от
упълномощен представител на производителя.
(4) Маркировката за съответствие на оборудването на морските кораби трябва да е
видима, четлива, незаличима и леснодостъпна
за целия очакван период на експлоатация на
оборудването.
Чл. 44. (1) Забранява се маркиране на оборудването на морските кораби, което може
да въведе в заблуждение контролните органи
и потребителите.
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(2) Забранява се маркиране на оборудване,
което не е в съответствие с изискванията
на тази наредба, или на продукт, който не
представлява морско оборудване или елемент от него.
Г л а в а

о с м а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Чл. 45. (1) Всеки производител на морско
оборудване е длъжен да изготви необходимата техническа документация и да осигури
извършването на приложимите процедури за
оценяване на съответствието на оборудването.
(2) Когато с процедурите за оценяване на
съответствието е доказано съответствието на
морското оборудване с приложимите изисквания, производителят изготвя декларация за
съответствие съгласно чл. 8, ал. 2 и полага
маркировката „щу рвал“ в съответствие с
разпоредбите на глава седма.
(3) Производителят е длъжен да съхранява
техническата документация и декларацията за
съответствие по предходните алинеи в срок
от минимум 10 години, но не по-кратък от
очаквания период на експлоатация на съответното морско оборудване.
Чл. 46. Производител на серийно произведено морско оборудване е длъжен да осигури
неговото съответствие, като отчита всяка
промяна в проектирането или в характеристиките на оборудването, както и промените
в изискванията на международните актове
и стандартите за изпитване, въз основа на
които е декларирано това съответствие. Когато е необходимо съгласно изискванията на
процедурите за оценяване на съответствието,
посочени в чл. 8, производителите извършват
ново оценяване на съответствието.
Чл. 47. (1) Всеки производител е длъжен
да осигури съответствието на произведеното от него морско оборудване със следните
изисквания:
1. върху оборудването, а когато размерът
или естеството му не го позволяват – върху
опаковката му и/или в придружаващ го документ, по подходящ начин е нанесен типът,
партидният или серийният номер или друг елемент, позволяващ неговото идентифициране;
2. върху оборудването, а когато е невъзможно – върху опаковката му и/или в придружаващ го документ, по подходящ начин
е указано името, регистрираното търговско
име или регистрираната търговска марка
на производителя, както и неговият адрес,
в който е посочена една точка за контакт с
производителя;
3. оборудването се придружава от инструкции и цялата необходима информация
за безопасното монтиране на борда и без
опасното използване на продукта, включително ограниченията при използване, ако има
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такива, които могат лесно да бъдат разбрани
от потребителите, заедно с всякаква друга
документация, изисквана от международните
актове или стандартите за изпитване.
(2) Всеки вносител е длъжен да укаже
върху внесеното от него морско оборудване,
а когато е невъзможно – върху опаковката
му и/или в придружаващ го документ, по
подходящ начин своето име, регистрираното
търговско име или регистрираната търговска
марка, както и адрес за контакт.
Чл. 48. (1) Производител, който счита или
има основание да счита, че даден продукт,
върху който е положил маркировка „щурвал“, не е в съответствие с приложимите
изисквания по отношение на проектирането,
конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване, незабавно
предприема необходимите коригиращи мерки,
за да приведе оборудването в съответствие,
да го изтегли или да го изземе, ако това е
целесъобразно.
(2) Освен мерките по ал. 1, когато несъответствието на оборудването създава риск,
производителят незабавно уведомява компетентните органи, като представя подробна
информация за несъответствието и за предприетите съгласно предходната алинея мерки.
Чл. 49. (1) Всеки производител, вносител
и разпространител на морско оборудване е
длъжен при обосновано искане от компетентен орган:
1. да предоставя своевременно ц ялата
информация и документация, необходими за
доказване на съответствието на продукта, на
български език;
2. да предоставя достъп до своите помещения с цел наблюдение и контрол в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕО) № 765/2008
и осигури образци или достъп до образци.
(2) По искане на органа производителите,
вносителите и разпространителите на морско
оборудване му сътрудничат при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете,
свързани с оборудването, което са пуснали
на пазара.
Чл. 50. (1) Производителят гарантира, че
морското оборудване, върху което е положил
маркировката „щурвал“, е проектирано и
произведено в съответствие с техническите
спецификации и стандартите за изпитване.
(2) Задълженията по тази глава възникват
за производителя с полагането на маркировката „щурвал“.
(3) Всеки вносител или разпространител,
който пуска морско оборудване на пазара
или го монтира на борда на кораб, плаващ
под българско знаме, под свое име или своя
търговска марка или модифицира вече пуснато
на пазара морско оборудване по начин, който
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може да засегне съответствието с приложимите изисквания, изпълнява задълженията
на производителя по тази глава.
Чл. 51. (1) Производител, чийто постоянен
адрес или седалище не се намира на територията на поне една държава – членка на
Европейския съюз, може да определи чрез
писмено пълномощно физическо или юридическо лице, което има постоянен адрес или
седалище на територията на Европейския
съюз, за свой представител, който да действа
от негово име и да изпълнява задълженията
по чл. 45, ал. 3, чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 2.
(2) В пълномощното задължително се посочват пълното име на представителя и адресът
за връзка с него, както и функциите, които е
упълномощен да изпълнява на територията
на Европейския съюз.
(3) Производителят не може да упълномощи
свой представител за изготвянето на техническата документация и за изпълнението на
задълженията, които изрично са му вменени
съгласно разпоредбите на тази глава.
Чл. 52. Всеки производител, упълномощен
представител, вносител и разпространител е
длъжен за срок минимум 10 години, но не
по-кратък от очаквания период на експлоатация на съответното морско оборудване,
при поискване от компетентните органи да
представя информация за:
1. всеки икономически оператор, който им
е доставил морско оборудване;
2. всеки икономически оператор, на когото
те са доставили морско оборудване.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Акредитация“ означава акредитация,
както е дефинирана в чл. 2, т. 10 от Регламент
(ЕО) № 756/2008.
2. „Вносител“ означава всяко физическо или
юридическо лице, което пуска на българския
пазар/пазара на Европейския съюз морско
оборудване от трета държава.
3. „Изземване“ означава всяка м ярка,
целяща да постигне връщането на морското
оборудване, което вече е инсталирано на борда
на кораби, плаващи под българско знаме, или
е закупено с намерение да бъде монтирано
на борда на такива.
4. „Изтегляне“ означава всяка мярка, целяща да се предотврати морско оборудване,
което е във веригата на доставка, да бъде
предложено на пазара.
5. „Икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител,
вносителят и разпространителят.
6. „Международни актове“ означава следните конвенции, заедно с техните протоколи и
кодекси със задължително прилагане, приети
под егидата на ИМО, които са влезли в сила и
определят специфични изисквания за одобре-
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нието от страна на държавата на знамето на
оборудване, което трябва да бъде инсталирано
на борда на кораби, както и резолюциите и
циркулярните писма на ИМО, въвеждащи в
действие въпросните конвенции в тяхната
последна версия:
а) Конвенцията от 1972 г. за международните правила за предпазване от сблъскване
на море (COLREG), в сила за Република
България от 15 юни 1977 г., ратифицирана с
Указ № 461 от 6 март 1975 г. на Държавния
съвет (ДВ, бр. 17 от 2003 г.);
б) Международната конвенция от 1973 г. за
предотвратяване на замърсяването от кораби
(MARPOL), в сила за Република България
от 12 март 1985 г., ратифицирана със закон,
като Протоколът от 1997 г. е в сила за Репуб
лика България от 19 май 2005 г. (ДВ, бр. 12
от 2005 г.);
в) Международната конвенция от 1974 г.
за безопасността на човешкия живот на море
(SOLAS), в сила за Република България от
2 февруари 1984 г., ратифицирана с Указ № 2250
от 28 юли 1983 г. на Държавния съвет (ДВ,
бр. 12 от 2005 г.);
7. „Морски кораб“ е всеки плавателен съд,
който е конструиран да плава в морска среда.
8. „Морско оборудване“ означава оборудване на морски кораб или елемент от такова
оборудване.
9. „Нотифициран орган“ е лице, което е
оправомощено от ИА „МА“ да извършва оценяване на съответствието на морско оборудване.
10. „Орган за оценяване на съответствието“
означава орган, който извършва дейности по
оценяване на съответствието, включително
калибриране, изпитване, сертифициране и
инспектиране.
11. „Оценяване на съответствието“ означава
процесът, провеждан от нотифицираните органи в съответствие с глава трета от настоящата
наредба, за доказване на степента, в която
оборудването на морските кораби отговаря
на техническите изисквания.
12. „Предлагане на пазара“ означава всяка
доставка на корабно оборудване на пазара
на Европейския съюз в хода на търговска
дейност, независимо дали срещу заплащане
или безплатно.
13. „Продукт“ означава оборудване на морски кораб (морско оборудване) или елемент
от такова оборудване.
14. „Производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда
морско оборудване или което възлага проектирането или производството на морско
оборудване и го предлага на пазара със своето
име или търговска марка.
15. „Пускане на пазара“ означава първото
предлагане на морско оборудване на пазара
на Европейския съюз.
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16. „Разпространител“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата
на доставка, различно от производителя или
вносителя, което предлага морско оборудване
на пазара.
17. „Упълномощен представител“ означава
всяко физическо или юридическо лице, чийто
постоянен адрес или седалище се намира на
територията на Република България, което е
получило писмено пълномощно от производител да действа от негово име във връзка с
определени задачи.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.
относно морското оборудване и за отмяна на
Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ, L 257/146
от 28 август 2014 г.).
§ 3. (1) Морското оборудване, инсталирано
на или след датата на влизане в сила на тази
наредба на борда на морски кораб, трябва да
отговаря на техническите изисквания, определени в международните актове, по които
Република България е страна, и се изпитва
съгласно стандартите за изпитване, приети от
международните и европейските стандартизационни организации и ИМО. Техническите
изисквания и стандартите за изпитване на
оборудването на морски кораби са изрично
посочени в актовете за изпълнение, приети
от Европейската комисия на основание чл. 35,
параграф 2 от Директива 2014/90/ЕС.
(2) Морското оборудване, инсталирано преди датата на влизане в сила на тази наредба,
трябва да отговаря на новите технически изисквания, определени в международните актове,
по които Република България е страна, и се
изпитва съгласно стандартите за изпитване,
приети от международните и европейските
стандартизационни организации и ИМО.
Техническите изисквания и стандартите за
изпитване на оборудването на морски кораби
са изрично посочени в актовете за изпълнение,
приети от Европейската комисия на основание
чл. 35, параграф 3 от Директива 2014/90/ЕС.
(3) Морското оборудване, което не е включено в актовете за изпълнение, приети от
Европейската комисия на основание чл. 35,
параграфи 2 и 3 от Директива 2014/90/ЕС,
трябва да отговаря на техническите изисквания
и се изпитва съгласно стандартите за изпитване, определени в делегирани актове, които
Европейската комисия приема на основание
чл. 8, параграфи 2 и 3 от Директива 2014/90/ЕС.
§ 4. Изпълнителни ят директор на И А
„МА“ отменя издадено по реда на раздел I
от глава четвърта свидетелство за одобрение
или по реда на раздел IV от глава четвърта
временно свидетелство за одобрение, когато
това се изисква от акт за изпълнение, приет
от Европейската комисия на основание чл. 30,
параграф 5 или чл. 32, параграф 8 от Директива 2014/90/ЕС.
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§ 5. (1) При получена от друга държава – членка на Европейския съюз, информация
за предприети мерки за ограничаване или забраняване на предлагането на несъответстващо
морско оборудване или за неговото изземване
или изтегляне от нейния национален пазар,
тъй като икономическите оператори не са
предприели необходимите действия за отстраняване на констатираните несъответствия, ИА
„МА“ предоставя на Европейската комисия
и на другите държави членки информацията
относно несъответствието на засегнатото
морско оборудване, с която разполага.
(2) В срок 4 месеца от получаване на
информацията по ал. 1, ако не е съгласна с
предприетата национална мярка, ИА „МА“
може да повдигне възражение срещу нея.
§ 6. Изпълнителната агенци я „Морска
админист раци я“ у ведом ява Европейската
комисия за предприетите действия в изпълнение на решение по чл. 27, параграф 1 от
Директива 2014/90/ЕС чрез контактната точка
на Република България по Информационната и комуникационна система за надзор на
пазара (ICSMS).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Елемент от оборудването на морски
кораб по чл. 41, ал. 3 може да се маркира за
съответствие:
1. освен с маркировката „щурвал“ и с
електронен етикет в срок три години от приемането на актовете по чл. 41, ал. 4;
2. вместо маркировката „щурвал“ с електронен етикет в срок пет години от приемането
на актовете по чл. 41, ал. 4.
§ 8. Изискванията и стандартите за изпитване за морско оборудване, определени
в Наредба № 54 от 2004 г. за техническите
изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските кораби, продължават да се прилагат до влизането в сила на
актовете за изпълнение, които Европейската
комисия приема на основание чл. 35, параграф 2 от Директива 2014/9/ЕС.
§ 9. Наредбата се издава на основание
чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.
§ 10. Тази наредба отменя Наредба № 54
от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на
морските кораби (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.;
изм., бр. 39 от 2009 г.; попр., бр. 44 от 2009 г.;
изм., бр. 32 от 2010 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 84
от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 77 от 2015 г.; изм., бр. 35 от
2016 г.).
Министър:
Ивайло Московски
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1
Процедура за оценяване на съответствието
„Модул Б: Изследване на ЕО на типа“
1. Изследването на ЕО на типа е тази част от
процедурата за оценяване на съответствието, при
която нотифициран орган изследва техническия
проект на морското оборудване и проверява
и удостоверява, че техническ и ят проект на
морското оборудване отговаря на съответните
изисквания.
2. Изследването на ЕО на типа може да бъде
извършено по един от следните начини:
– изследване на образец от готовия продукт
(производствен тип), представителен за предвиденото производство;
– оценка на пригодността на техническия
проект на морското оборудване чрез изследване
на техническата документация и подкрепящите
доказателства по точка 3, заедно с изследване на
образци, които са представителни за предвиденото производство на една или повече критични
части на продукта (комбинация от производствен
тип и проектен тип).
3. Производителят подава заявление за изследване на ЕО на типа само до един нотифициран
орган по свой избор.
Заявлението включва:
– името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от
упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
– писмена декларация, че същото заявление
не е подадено до някой друг нотифициран орган;
– техническата документация; техническата
документация трябва да позволява да се оцени съответствието на морското оборудване с
приложимите изисквания на международните
актове и стандартите за изпитване и да включва
достатъчен анализ и оценка на риска(овете); техническата документация определя приложимите
изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е
необходимо за нуждите на оценяването, проектирането, производството и функционирането на
морското оборудване; техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото
следните елементи:
а) общо описание на морското оборудване,
б) идеен проект, технологични чертежи и
схеми на компонентите, монтажните възли,
системите и т.н.;
в) описания и обяснения, необходими за
разбирането на тези чертежи и схеми, както и
на функционирането на морското оборудване;
г) списък на изискванията и стандартите за
изпитване, които са приложими към съответното
морско оборудване в съответствие с настоящата
наредба, заедно с описание на възприетите решения, позволяващи да се изпълнят приложимите
изисквания;
д) резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и
е) протоколи от изпитванията;
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– образци, които са представителни за предвиденото производство; нотифицираният орган
може да поиска допълнителни образци, ако са
необходими за осъществяване на програмата за
изпитвания;
– подкрепящите доказателства за пригодност
на решението в техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани
документи; когато е необходимо, подкрепящите
доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от подходящата лаборатория
на производителя или от друга изпитвателна
лаборатория от името и на отговорността на
производителя.
4. Нотифицираният орган:
– за морското оборудване:
4.1. изследва техническата документация и
подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на морското
оборудване;
– по отношение на образеца (образците):
4.2. удостоверява, че образецът(ите) е/са
произведен(и) в съответствие с техническата
документация, и определя елементите, които
са проектирани в съответствие с приложимите
разпоредби на съответните изисквания и стандарти за изпитване, както и елементите, които
са проектирани, без да се приложат съответните
разпоредби от тези стандарти;
4.3. провежда или възлага провеждането на
подходящите изследвания и изпитвания в съответствие с настоящата директива;
4.4. съгласува с производителя мястото, където
ще се проведат изследванията и изпитванията.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от
оценката, в който описва действията, предприети
в съответствие с т. 4, и получените резултати. Без
да се нарушават задълженията му по отношение на
нотифициращите органи, нотифицираният орган
разгласява изцяло или отчасти съдържанието на
доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията
на конкретните международни инструменти,
приложими към съответното морско оборудване, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за изследването на ЕО на
типа. Сертификатът съдържа името и адреса на
производителя, заключенията от изследването,
условията (ако има такива) за неговата валидност
и необходимите данни за идентифициране на
одобрения тип. Сертификатът може да съдържа
едно или повече приложения.
Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да
може съответствието на произведените продукти
да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се
позволи контролът по време на експлоатация.
Когато типът не удовлетворява приложимите
изисквания на международните инструменти,
нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за изследването на ЕО на типа и надлежно информира заявителя, като подробно описва
причините за отказа си.
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7. Ако одобреният тип е престанал да отговаря на приложимите изисквания, нотифицираният орган определя дали е необходимо
допълнително изпитване или ново оценяване
на съответствието.
Производителят информира нотифицирания
орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до изследването на ЕО
на типа, за всички модификации на одобрения
тип, които могат да повлияят на съответствието на морското оборудване с изискванията на
съответните международни инструменти или с
условията за валидност на сертификата. Такива
модификации изискват допълнително одобрение
под формата на допълнение към оригиналния
сертификат за изследването на ЕО на типа.
8. Всек и нотифициран орган информира
своите нотифициращи органи за сертификати за
изследване на ЕО на типа и/или за допълнения
към тях, които е издал или отнел, и периодично
или при поискване предоставя на своите нотифициращи органи списък на сертификатите и/
или допълненията към тях, които е отказал да
издаде, прекратил временно или е ограничил по
някакъв друг начин.
Всеки нотифициран орган информира другите
нотифицирани органи за сертификатите за изследването на ЕО на типа и/или за допълненията към тях, които е отказал, отнел, прекратил
временно или ограничил по някакъв друг начин,
а при поискване – и за сертификатите и/или
допълненията към тях, които е издал.
При поискване нотифицираният орган предоставя на комисията, държавите – членки на
Европейския съюз, и другите нотифицирани
органи копие от сертификатите за изследване на
ЕО на типа и/или от допълнения към тях. При
поискване нотифицираният орган предоставя на
Европейската комисия и държавите – членки
на Европейския съюз, копие от техническата
документация и резултатите от изследванията,
проведени от нотифицирания орган. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата
за изследването на ЕО на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото
досие, включващо документацията, представена
от производителя, до изтичането на валидността
на сертификата.
9. Производителят съхранява на разположение
на националните органи копие от сертификата
за изследването на ЕО на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата
документация в продължение на най-малко 10
години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в
никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на
въпросното морско оборудване.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подаде заявлението, посочено
в т. 3, и да изпълни задълженията, определени
в т. 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1, т. 1
Процедура за оценяване на съответствието
„Модул Г: Съответствие с типа въз основа на
осигуряване качеството на производствения
процес“
1. Съответствието с типа въз основа на осигуряване качеството на производствения процес
е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява
задълженията, посочени в т. 2 и 5, гарантира и
декларира единствено на своя отговорност, че
морското оборудване е в съответствие с типа,
описан в сертификата за изследването на ЕО на
типа, и удовлетворява изискванията на международните инструменти, приложими към него.
2. Производство
Производителят използва одобрена система
за качество на производството, инспекцията и
изпитването на крайния продукт, както е определена в т. 3, и подлежи на наблюдение, както
е определено в т. 4.
3. Система за качество
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на системата за качество, която използва за съответното морско оборудване, до
нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
– името и адреса на производителя, а в
случаите, в които заявлението е подадено от
упълномощения представител – и неговото име
и адрес;
– писмена декларация, че същото заявление
не е подадено до някой друг нотифициран орган;
– цялата приложима информация за предвидената категория морско оборудване;
– док у мен таци я та от носно системата за
качество;
– техническата документация на одобрения
тип и копие от сертификата за изследването на
ЕО на типа.
3.2. Системата за качество гарантира съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и с
изискванията на международните инструменти,
приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, се документират
системат и чно и под редено под формата на
писмени политики, процедури и инструкции.
Документацията на системата за качество трябва
да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и записите по
качеството.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
– целите за качество и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
управата по отношение на качеството на продуктите;
– съответните техники, процеси и систематични действия, които ще бъдат използвани
за производството, контрола на качеството и
осигуряването на качеството;
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– изследванията и изпитванията, които ще се
извършват преди, по време и след производството,
както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
– записите по качеството, като протоколи
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
засегнатия персонал и др., както и
– средствата за мониторинг на постигането
на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата за качество.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата
за качество, за да определи дали отговаря на
изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение на опита със системи за управление на качеството екипът одитори трябва
да има най-малко един член, който е с опит в
оценяването в сферата на съответното морско
оборудване и в приложимата технология за морско
оборудване, както и познаване на приложимите
изисквания на международните инструменти.
Одитът включва посещение на помещенията
на производителя за извършването на оценка.
Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, пето тире, с цел да установи
способността на производителя да определи
приложимите изисквания на международните
инструменти и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на
продукта с тези изисквания.
Производителят се уведомява за решението.
Уведомлението включва заключенията от одита
и мотивираното решение от оценката.
3.4. Производителят се задължава да изпълни
изискванията, произтичащи от системата за качество, както е одобрена, и да я поддържа така,
че тя да продължи да е пригодна и ефикасна.
3.5. Производи тел я т редовно информи ра
нотифицирания орган, одобрил системата за
качество, за всякакви предстоящи промени в
системата за качество.
Нотифицираният орган оценява предложените
промени и решава дали променената система за
качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в т. 3.2, или е необходима
повторна оценка.
Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията
от извършеното изследване и мотивираното
решение от оценката.
4. Наблюдение под отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на наблюдението е да се провери
дали производителят надлежно изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система
за качество.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на производство, инспекция, изпитване и
съхранение и му предоставя цялата необходима
информация, по-специално:
– документацията на системата за качество;
– записите по качеството, като протоколи
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
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4.3. Нотифицираният орган извършва периодично одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата за качество, и
представя на производителя доклад от одита.
4.4. В допълнение нотифицираният орган
може да прави и внезапни посещения при производителя, освен в случаите, когато съгласно
действащото законодателство и от съображения,
свързани с отбраната или сигурността, към такива
посещения се прилагат определени ограничения.
По време на такива посещения нотифицираният
орган може, ако е необходимо, да извърши или
да възложи извършването на изпитвания на
продуктите с цел да провери дали системата за
качество функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад
от посещението, а ако са били извършени изпитвания – и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка за съответствие и декларация
за съответствие
5.1. Производителят поставя маркировката
„щурвал“ и под отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 3.1 – идентификационния номер на нотифицирания орган, върху всеки отделен
продукт, който е в съответствие с типа, описан
в сертификата за изследването на ЕО на типа,
и който отговаря на приложимите изисквания
на международните инструменти.
5.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта
и я съхранява на разположение на националните
органи в продължение най-малко на 10 години
след полагането на маркировката „щурвал“ върху
последния произведен продукт и в никакъв случай
за по-кратък срок от очакваната продължителност на жизнения цикъл на съответното морско
оборудване. В декларацията за съответствие се
посочва моделът морско оборудване, за което
е изготвена.
Копие от декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение
на компетентните органи в продължение наймалко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен
продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък
от очакваната продължителност на жизнения
цикъл на въпросното морско оборудване:
– документацията, посочена в т. 3.1;
– одобрената промяна по т. 3.5;
– решенията и докладите на нотифицирания
орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или
отнетите одобрения на системи за качество и
периодично или при поискване им предоставя
списък с отказаните, прекратените временно или
ограничените по някакъв друг начин одобрения
на системи за качество.
Всеки нотифициран орган информира другите
нотифицирани органи за одобренията на системи
за качество, които е отказал, прекратил временно, отнел или ограничил по някакъв друг начин,
и при поискване – за издадените одобрения на
системи за качество.
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8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя, определени
в т. 3.1, 3.5, 5 и 6, могат да бъдат изпълнявани
от негов упълномощен представител, от негово
име и на негова отговорност, при условие че са
посочени в пълномощното.

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1, т. 2
Процедура за оценяване на съответствието
„Модул Д: Съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на продукта“
1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта е онази част от
процедурата за оценяване на съответствието, чрез
която производителят изпълнява задълженията,
определени в т. 2 и 5, и гарантира и декларира
единствено на своя отговорност, че морското
оборудване е в съответствие с типа, описан в
сертификата за изследването на ЕО на типа, и
удовлетворява изискванията на международните
инструменти, приложими към него.
2. Производство
Производителят използва одобрена система
за качество за крайна инспекция и изпитване на
продукта, както е определена в т. 3, и подлежи
на наблюдение, както е определено в т. 4.
3. Система за качество
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на своята система за качество за съответното морско оборудване до нотифициран
орган по свой избор.
Заявлението включва:
– името и адреса на производителя, а в
случаите, в които заявлението е подадено от
упълномощения представител – и неговото име
и адрес;
– писмена декларация, че същото заявление
не е подадено до някой друг нотифициран орган;
– цялата приложима информация за предвидената категория морско оборудване;
– док у ментаци ята относно системата за
качество, както и
– техническата документация на одобрения
тип и копие от сертификата за изследването на
ЕО на типа.
3.2. Системата за качество осигурява съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и с
изискванията на международните инструменти,
приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, се документират
системат и чно и под редено под формата на
писмени политики, процедури и инструкции.
Документацията на системата за качество трябва
да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и записите по
качеството.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
– целите за качество и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
управата по отношение на качеството на продуктите;
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– изследванията и изпитванията, които ще
се извършват след производството;
– записите по качеството, като протоколи
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
засегнатия персонал и др.;
– средствата за мониторинг на ефективното
функциониране на системата за качество.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата
за качество, за да определи дали отговаря на
изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение на опита със системи за управление на качеството екипът одитори трябва
да има най-малко един член, който е с опит в
оценяването в сферата на съответното морско
оборудване и в приложимата технология за морско
оборудване, както и познаване на приложимите
изисквания на международните инструменти.
Одитът включва посещение на помещенията
на производителя за извършването на оценка.
Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, пето тире, с цел да установи
способността на производителя да определи
приложимите изисквания на международните
инструменти и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на
продукта с тези изисквания.
Производителят се уведомява за решението.
Уведомлението включва заключенията от одита
и мотивираното решение от оценката.
3.4. Производителят се задължава да изпълни
задълженията, произтичащи от системата за качество, както е одобрена, и да я поддържа така,
че тя да продължи да е пригодна и ефикасна.
3.5. Производи т ел я т редовно информи ра
нотифицирания орган, одобрил системата за
качество, за всякакви предстоящи промени в
системата за качество.
Нотифицираният орган оценява предложените
промени и решава дали променената система за
качество ще продължи да удовлетворява изиск
ванията, посочени в т. 3.2, или е необходима
повторна оценка.
Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията
от извършеното изследване и мотивираното
решение от оценката.
4. Наблюдение под отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на наблюдението е да се провери
дали производителят надлежно изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система
за качество.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на производство, инспекция, изпитване и
съхранение и му предоставя цялата необходима
информация, по-специално:
– документацията на системата за качество;
– записите по качеството, като протоколи
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
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4.3. Нотифицираният орган извършва периодично одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата за качество, и
представя на производителя доклад от одита.
4.4. В допълнение нотифицираният орган
може да п рави и внезапни посещени я п ри
п роизводи тел я, освен в сл у чаи те, когат о в
съответствие с действащото законодателство
и от съображения, свързани с отбраната или
сигурността, към такива посещения се прилагат
определени ограничения. По време на такива
посещения нотифицираният орган може, ако е
необходимо, да извърши или възложи извършването на изпитвания на продуктите с цел да
провери дали системата за качество функционира
правилно. Нотифицираният орган предоставя на
производителя доклад от посещението, а ако
са били извършени изпитвания – и протоколи
от изпитванията.
5. Маркировка за съответствие и декларация
за съответствие
5.1. Производителят поставя маркировката
„щурвал“ и под отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 3.1 – идентификационния номер на нотифицирания орган, върху всеки отделен
продукт, който е в съответствие с типа, описан
в сертификата за изследването на ЕО на типа,
и който отговаря на приложимите изисквания
на международните инструменти.
5.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта
и я съхранява на разположение на националните
органи в продължение най-малко на 10 години
след полагането на маркировката „щурвал“ върху
последния произведен продукт и в никакъв случай
за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско
оборудване. В декларацията за съответствие се
посочва моделът морско оборудване, за което
е изготвена.
Копие от декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение
на компетентните органи в продължение наймалко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен
продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък
от очакваната продължителност на жизнения
цикъл на въпросното морско оборудване:
– документацията, посочена в т. 3.1;
– одобрената промяна по т. 3.5;
– решенията и докладите на нотифицирания
орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или
отнетите одобрения на системи за качество и
периодично или при поискване им предоставя
списък с отказаните, прекратените временно или
ограничените по някакъв друг начин одобрения
на системи за качество.
Всеки нотифициран орган информира другите
нотифицирани органи за одобрения на системи
за качество, които е отказал, прекратил временно или отнел, и при поискване – за издадените
одобрения на системи за качество.
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8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя, определени
в т. 3.1, 3.5, 5 и 6, могат да бъдат изпълнявани
от негов упълномощен представител, от негово
име и на негова отговорност, при условие че са
посочени в пълномощното.

Приложение № 4
към чл. 8, ал. 1, т. 3
Процедура за оценяване на съответствието
„Модул Е: Съответствие с типа въз основа на
проверка на продукта“
1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е онази част от процедурата за
оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в
т. 2, 5.1 и 6, и гарантира и декларира единствено
на своя отговорност, че съответните продукти,
за които се прилагат разпоредбите на т. 3, са в
съответствие с типа, описан в сертификата за
изследването на ЕО на типа, и че удовлетворяват
изискванията на международните инструменти,
приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието
на произвежданите продукти с одобрения тип,
описан в сертификата за изследването на ЕО
на типа, и с изискванията на международните
инструменти, приложими към тях.
3. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя,
извършва подходящи изследвания и изпитвания,
за да провери съответствието на продуктите
с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и със съответните
изисквания на международните инструменти.
Изследванията и изпитванията за проверка
на съответствието на проду ктите със съответните изисквания се извършват по избор на
производителя или чрез изследване и изпитване
на всеки продукт, както е посочено в т. 4, или
чрез изследване и изпитване на продуктите на
статистическа основа, както е посочено в т. 5.
4. Проверка за съответствие чрез изследване
и изпитване на всеки продукт
4.1. Всички продукти се изследват поотделно и
се изпитват в съответствие с настоящата наредба
с цел да се провери съответствието с одобрения
тип, описан в сертификата за изследването на ЕО
на типа, и с изискванията на международните
инструменти.
4.2. Нотифицираният орган издава сертификат
за съответствие по отношение на извършените
изследвания и изпитвания и полага идентификационния си номер върху всеки одобрен продукт
или възлага полагането му на своя отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за
съответствие на разположение за проверка от
националните органи в продължение най-малко
на 10 години след полагането на маркировката
„щурвал“ върху последния произведен продукт
и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на
въпросното морско оборудване.
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5. Статистическа проверка за съответствие
5.1. Производителят предприема всички необходими мерки за това производственият процес и
мониторингът му да осигуряват еднородността на
всяка произведена партида и представя продук
тите си за проверка под формата на еднородни
партиди.
5.2. От всяка партида се изготвя произволна
проба. Всички продукти в пробата се изследват и
изпитват поотделно в съответствие с настоящата
наредба с цел да се осигури тяхното съответствие
с приложимите изисквания на международните
инструменти и да се определи дали партидата
се приема, или отхвърля.
5.3. В случай че дадена партида е приета,
всички продукти в нея се считат за одобрени, с
изключение на онези продукти от пробата, които
не са преминали удовлетворително изпитванията.
Нотифицираният орган издава сертификат
за съответствие по отношение на извършените
изследвания и изпитвания и полага идентификационния си номер върху всеки одобрен продукт
или възлага полагането му на своя отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за
съответствие на разположение на националните
органи в продължение най-малко на 10 години
след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв
случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното
морско оборудване.
5.4. В случай че дадена партида е отхвърлена, нотифицираният орган или компетентният
орган предприемат подходящи мерки, за да се
предотврати пускането на тази партида на пазара. В случай на често отхвърляне на партиди
нотифицираният орган може да прекрати временно статистическата проверка и да предприеме
подходящи мерки.
6. Маркировка за съответствие и декларация
за съответствие
6.1. Производител ят поставя изиск ваната
маркировка за съответствие и на отговорността
на нотифицирания орган, посочен в т. 3 – идентификационния номер на нотифицирания орган,
върху всеки отделен продукт, който е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за
изследването на ЕО на типа, и който отговаря
на приложимите изисквания на международните
инструменти.
6.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта
и я съхранява на разположение на националните
органи в продължение най-малко на 10 години
след полагането на маркировката „щурвал“ върху
последния произведен продукт и в никакъв случай
за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско
оборудване. В декларацията за съответствие се
посочва моделът морско оборудване, за което
е изготвена.
Копие от декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
7. Ако нотифицираният орган даде своето
съгласие, и на негова отговорност, производителят може да положи върху продуктите идентификационния номер на нотифицирания орган
по време на производствения процес.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя могат да
бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощието.
Задълженията на производителя по т. 2 и 5.1 не
могат да бъдат изпълнявани от упълномощен
представител.

Приложение № 5
към чл. 8, ал. 3
Процедура за оценяване на съответствието „Модул Ж: Съответствие въз основа на проверка
на изделие“
1. Съответствие въз основа на проверка на
изделие е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в т. 2, 3 и 5, и
гарантира и декларира единствено на своя отговорност, че съответният продукт, за който се
прилагат разпоредбите на т. 4, е в съответствие с
изискванията на международните инструменти,
приложими към него.
2. Техническа документация
Производителят изготвя техническата документация и я предоставя на нотифицирания
орган по т. 4. Документацията позволява да се
оцени съответствието на продукта с приложимите изисквания и включва съответния анализ
и оценка на риска(овете). Техническата документация определя приложимите изисквания и
обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за
нуждите на оценяването, проекта, производството
и функционирането на продукта. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малкото следните елементи:
– общо описание на продукта;
– идеен проект, технологични чертежи и
схеми на компонентите, монтажните възли,
системите и т.н.;
– описани я и обяснени я, необходими за
разбирането на тези чертежи и схеми, както и
на функционирането на продукта;
– списък на изискванията и стандартите за
изпитване, които са приложими към съответното
морско оборудване в съответствие с настоящата
наредба, заедно с описание на възприетите решения, за да се изпълнят приложимите изисквания;
– резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания; и
– протоколи от изпитванията.
Производ и т ел я т с ъх ра н я ва т ех н и ческ ата
документация на разположение на съответните
национални органи в продължение най-малко
на 10 години след полагането на маркировката
„щурвал“ върху последния произведен продукт
и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на
въпросното морско оборудване.
3. Производство
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието
на произведения продукт с приложимите изисквания на международните инструменти.
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4. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя,
извършва подходящи изследвания и изпитвания в
съответствие с настоящата наредба с цел да провери съответствието на продукта с приложимите
изисквания на международните инструменти.
Нотифицираният орган издава сертификат
за съответствие по отношение на извършените
изследвания и изпитвания на продукта и полага
идентификационния си номер върху одобрения
продукт или възлага полагането му на своя
отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за
съответствие на разположение на националните
органи в продължение най-малко на 10 години
след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв
случай за период, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното
морско оборудване.
5. Маркировка за съответствие и декларация
за съответствие
5.1. Производителят полага маркировката
„щурвал“ и на отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 4 – идентификационния номер
на нотифицирания орган върху всеки продукт,
който удовлетворява приложимите изисквания
на международните инструменти.
5.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие и я съхранява на разположение на националните органи в продължение
най-малко на 10 години след полагането на
маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок,
по-кратък от очакваната продължителност на
жизнения цикъл на въпросното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва
продуктът, за който е изготвена.
Копие от декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
6. Упълномощен
Задълженията напредставител
производителя, определени в т. 2 и 5, могат да
изпълнявани
от негов на
упълномощен
представител,
от негово име и на н
Задълженията
производителя,
определени
при условие
са посочени
в пълномощното.
в отговорност,
т. 2 и 5, могат
да че
бъдат
изпълнявани
от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощното.

Приложение № 6
към чл. 41, ал. 1

Приложени
към чл. 41
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Приложение № 7
към чл. 11,
ал. 1, чл. 17,№ал.
Приложение
7 1,
чл. 23, ал. 1 и чл. 26, ал. 1

към чл. 11, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 26, ал. 1

REPUBLICOFBULGARIA
РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
EXECUTIVE AGENCY “MARITIME ADMINISTRATION”
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”
CERTIFICATE
OF APPROVAL OF MARINE EQUIPMENT
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА МОРСКИ КОРАБИ
№ ..........................
This Certificate of Approval of Marine Equipment is issued by the Bulgarian Maritime Administration
under the authority of the Government of the Republic of Bulgaria in accordance with Art. ... of the
Ordinance on the Technical Requirements and the Conformity Assessment of the Marine Equipment.
Това Свидетелство за одобрение на оборудване на морски кораби се издава от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ по оправомощаване от правителството на Република
България на основание чл. ..... от Наредба № 54 от 2016 г. за техническите изисквания и
оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
This is to certify that, the following marine equipment
.................................................................................................................................................................
Настоящото удостоверява, че следното корабно оборудване
..................................................................................................................................................................
has been approved to be placed on board of the ship
..................................................................................................................................................................

е било одобрено да бъде инсталирано на борда на кораб

IMO number
IRCS
GT
DW
main engine power
Conditions
условия:
Date of issue:
дата на издаване
Validity:
Валидност

Loa
L11
B
H
T

Official seal
официален печат

Executive Director
Изпълнителен
директор

7575

30
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-05-1113 от 21 декември 2016 г.
№ ЗЦУ-1611 от 22 декември 2016 г.

(Продължение от брой 3)

Приложение 5

Приложение № 5

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2017 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2017 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2016 година

2.

Справка за местните единици за 2016 година

3.

Справка за група предприятия през 2016 година

4.

Баланс към 31.12. 2016 година

5.

Отчет за доходите за 2016 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2016 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2016 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2016 година

9.

Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2016 година

10.

Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО за 2016 година

11.

Справка за брутните застрахователни премии за 2016 година по институционални сектори, начислени от застрахователните дружества по общо застраховане

12.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2016година

13.

Справка за данъците и таксите през 2016 година

14.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2016 година

15.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2016
година

16.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016 година

17.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2016 година

18.

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2014 - 2016 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

Телефони **
Забележка: Попълват се данните на предприятието, а не на счетоводното предприятие.

II. Собственост към 31.12.2016 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

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

Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ

V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
през 2016 г. в %

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2016 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

VI. Правен статут на предприятието
№

Правен статут на предприятието

1.

Акционерно дружество

2.
3.

Взаимозастрахователна кооперация

4.

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

5.

Други

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

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.

Отбележете със знак
“X” правния статут на
предприятието
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VII. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

VIII. Ако Вашето предприятие не е част от група предприятия (глава или член на група), притежава ли клонове (поделения,
филиали) извън България?

ДА – моля, попълнете приложение “Справка за клоновете извън България”
НЕ

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв.
8

Разходи за
персонала
хил. лв.
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

ВЕСТНИК

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2016 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана
на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за
съответната чуждестранна валута.

Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни
строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките
на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.

Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се
посочват „Брутни записани премии“.

Производствена стойност се изчислява като:

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.

ДЪРЖАВЕН

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани
през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък върху
добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

УКАЗАНИЯ
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време, включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор
за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, а също и
тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите лица.

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

БРОЙ 4
С Т Р. 7 7   

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Код (КИД 2008)
Код (НКИД 2003)

БРОЙ 4
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд ” за предприятието.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

1.

•

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

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3, Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2016 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2016 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

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

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

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

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

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

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

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

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

Код ISO
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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол
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При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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Отчетна единица: .........................................................
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БАЛАНС КЪМ 31.12. 2016 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други
Общо за раздел А

22130
22100

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

22210
22211

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

22221

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

22222

Други дялови участия

22223

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

22224

Общо за група II

22220

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

22231

Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход

22232

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

22239

Участие в инвестиционни пулове

22233

Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

Други заеми

22235

Депозити в банки

22236

Други

22237

Общо за група III

22230

IV. Депозити в цеденти

22240

Общо за раздел Б

22200

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

22310
22320
22300

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

22411

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

22417

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22418

Вземания от посредници

22412

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

22413
22414

Общо за група I

22410

II.Вземания от презастрахователни операции

22420

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

22421

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22422

III.Други вземания
Вземания по регреси и абандони

22431

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

22437

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22438

Други вземания

22432

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

22433

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

22434

Данъци за възстановяване

22435

от тях: от общините

22436

Общо за група IІІ

22430

Общо за раздел Г

22400

Д. Други активи
I.Други материални активи
Машини, съоръжения и оборудване

22511

Други

22512

Общо за група I

22510

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

22521
22525
22522
22526
22523

Общо за група IІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

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

22610

II.Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III.Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

23110

в това число:
Невнесен капитал
Изкупени собствени акции

23111
23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

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

23311

Дял на презастрахователите

23312

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

23310
23320

3. Математически резерв
Брутна сума

23331

Дял на презастрахователите

23332

Математически резерв, нетен от презастраховане

23330

4. Резерв за предстоящи плащания
Брутна сума

23341

Дял на презастрахователите

23342

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

23340
23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите
Брутна сума

23361

Дял на презастрахователите

23362

Капитализирана стойност на пенсиите, нетна от презастраховане

23360

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви
Брутна сума

23391

Дял на презастрахователите

23392

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

23390
23300

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

23410

Дял на презастрахователите

23420

Сума, нетна от презастраховане
Д. Депозити, получени от презастрахователи

23400
23500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

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

23611

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23612

II. Задължения по презастрахователни операции

23620

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

23621

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23622

III. Облигационни заеми

23630

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

23631
23632
23640

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

23641
23642
23650

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

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към социалното осигуряване

23652

Данъчни задължения

23653

от тях: към общините

23655

Общо за раздел Е

23600

Ж. Натрупвания и доход за бъдещи периоди

23700

Сума на пасива (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

а

б

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

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

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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реда

а

б

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

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

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА
Раздел І. Технически отчет - общо застраховане (код на реда 24730)
Код на
реда

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

б
24750
24751
24758
24752
24753
24754
24755
24759

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

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

Показатели
а

б

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

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

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

Раздел ІІІ. Нетехнически отчет
Код на
реда

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

б
26960

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

26965
26961
26962
26970
26975
26971
26972
26980
26990

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

1

2

4

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерви

6

Загуба

Натрупана печалба/загуба

Дата:

(Хил. левове)

(телефон)

(подпис)

7

Общо капитал и
резерви

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

3

Преоценъчен
резерв

ДЪРЖАВЕН

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

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

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

94

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

а

Показатели

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2016 ГОДИНА
Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от оперативна дейност
Получени премии

Код на
реда
б

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

0510

Пряко застраховане

0511

Получени презастрахователни премии

0512

Платени презастрахователни премии

0515

Платени обезщетения и суми

0520

Пряко застраховане

0521

Активно презастраховане

0522

Възстановени суми от презастрахователи

0525

Плащания за доставчици и служители

0530

Платени аквизиционни разходи

0535

Платени такси и вноски

0540

Получени дивиденти

0545

Получени лихви

0550

Получени наеми

0555

Платени данъци върху премиите и приходите

0560

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

0565
0500

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

0610

Постъпления от правителствени ценни книжа

0620

Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход

0630

Покупка на акции

0640

Покупка на правителствени ценни книжа

0650

Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход

0660

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

0670
0600

В. Парични потоци от финансова дейност
Платени дивиденти

0710

Платени лихви

0720

Постъпления от емитирани ценни книжа

0730

Плащания за обратно изкупени ценни книжа

0740

Парични потоци, свързани с получени заеми

0750

Парични потоци, свързани с предоставени заеми

0760

Други парични потоци от финансова дейност

0770

Нетни парични потоци от финансова дейност (В)

0700

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

0800

Д. Парични средства в началото на периода

0850

Е. Парични средства в края на периода

0900

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

x
x

6352

6353

6354

6355

6356

6357

6350

6360

6000

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

Общо за група III

IV. Отсрочени данъци

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2б

3

4

на излез- в края на
лите през периода
(1+2-3)
периода
5

увеличение

6

намаление

7

Преоценена стойност
(4+5-6)

8

в началото
на
периода
9

10

11

12

13

намаление

Последваща
оценка

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

Амортизация

14

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

x

x

x

x

x

x

6351

x

2а

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

в това число:
придобити
употребяпо стопански
вани
начин

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

6210

6100

2

Общо

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

Търговска репутация

в т. ч. предоставени аванси

6110

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

1

в началото
на периода

на постъпилите през периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

0120
0130

Други

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността
0295

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

1

в началото на
периода

2

Общо
2а

придобити по
стопански начин
2б

употребявани

в това число:

на постъпилите през периода

3

Общо
3а

в т.ч. чрез продажби,
бартер, безвъзмездно,
апортни вноски

на излезлите през периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

6

увеличение намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

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

0100

Научноизследователска и развойна дейност

б

а

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

Код на
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7   

б

0315
0316
0317

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0323

Други сгради

0430
0440
0450
0460
0470
0480
0481

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност
0495

0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях

в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)

0410

Съоръжения и други ( код 6230 )

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

0355
0400

в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура

Съставител:

Ръководител:

2а

придобити по
стопански начин
2б

употребявани
3а

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

Общо

в т.ч. чрез продажби,
бартер, безвъзмездно,
апортни вноски

на излезлите през периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

Дата:

5

(телефон)

(подпис)

6

увеличение намаление

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

2

Общо

в това число:

на постъпилите през периода

(Хил. левове)
Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Транспортни средства ( код 6231 )

0350

Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)

0325

0322

Сгради жилищни

в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)

0321

Сгради нежилищни

0320

0314

Подобрения върху земите

0305

0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Сгради ( код 6212 )

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води

1

в началото на
периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

98

в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)

0311

Обработваеми земи

0310

0300

а

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

20235

20240

20245

20250

20255

20260

20000

Застраховка “Обща гражданска отговорност”

Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби

Застраховка на правни разноски

Помощ при пътуване

Общо

20230

Застраховкa “Гражданска отговорност” на превозни средства

20225

Застраховка “Пожар” и “Природни бедствия”

20231

20220

Застраховка на товари по време на превози

Застраховкa “Щети на имущество”

20215

Застраховка на превозни средства

в т. ч. застраховка “Пожар”

20210

20170

Застраховка “Злополука”

Застраховкa “Заболяване”

20160

Допълнителна застраховка

Застраховка “Злополука”

20160

Изкупуване на капитал

20180

20150

Постоянна здравна застраховка

20200

20130

Застраховка “Живот” (свързана с инвестиционен фонд)

Общо застраховане

20120

Женитбена и детска застраховка

1

2

3

4

в т. ч. на
населението

общо

в т. ч. от
населението

общо
7

8

в т. ч. със
седалище
извън страната

(име, презиме, фамилия)

9

общо
10

в т. ч. със
седалище
извън страната

Получени обезщетения по
пасивно презастраховане
по договори, приети от
презастрахователи

(име, презиме, фамилия)

общо

Начислени премии по активно
презастраховане по договори,
приети от застрахователи

Дата:

11

общо

(телефон)

(подпис)

12

в т. ч. със
седалище
извън страната

Изплатени обезщетения по
активно презастраховане на
застрахователи

( Левове )

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

в т. ч. със
седалище
извън страната

Ръководител:
Съставител:

5

общо

Отстъпени премии по пасивно
презастраховане по договори,
пласирани на презастрахователи

Активно и пасивно презастраховане

ДЪРЖАВЕН

Застраховка “Заболяване”

20110

Застраховка “Живот” и рента

б

20100

а

Животозастраховане

Код на
реда

Видове застраховки

Начислени застрахователни
обезщения

Брутен размер на начислените
застрахователни премии

Общо

СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА 2016 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 9 9   

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД И ИЗПЛАТЕНИ ПРЕТЕНЦИИ
ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 83, АЛ. 1 ОТ ЗЗО ЗА 2016 ГОДИНА

Видове здравноосигурителни пакети

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Начислен премиен приход
Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

011

Извънболнична медицинска помощ

012

Болнична медицинска помощ

013

Стоматологични услуги

014

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на
медицинска помощ

015

Възстановяване на разходите

016

Други здравноосигурителни пакети

017

Общо за раздел А

010

Б. Изплатени претенции
Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

021

Извънболнична медицинска помощ

022

Болнична медицинска помощ

023

Стоматологични услуги

024

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на
медицинска помощ

025

Възстановяване на разходите

026

Други здравноосигурителни пакети

027

Общо за раздел Б

020

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2016 Г.
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Показатели

Код на
реда

Хил. левове

а

б

1

Брутни начислени застрахователни премии по институционални сектори

800

Нефинансови предприятия

810

Финансови предприятия

820

Българска народна банка

821

Търговски банки

822

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

823

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

824

Застрахователи и пенсионни фондове

825

Застрахователи

826

Пенсионни фондове

827

Държавно управление

830

Централно държавно управление

831

Местно държавно управление

832

Социалноосигурителни фондове

833

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

840

Домакинства (физически лица)

850

Останал свят (нерезидентни единици)

860

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3   

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

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2016 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510
4520

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2016 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2016 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2016 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2016 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

4623

Други видове инженерно-строителни съоръжения

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5   

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2016 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2016. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2016 г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

С Т Р.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

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

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България
за гражданските въздухоплавателни средства

8462

Пътна такса (винетка) - закупени в България
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда
За замърсяване на водите (Тарифа за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси)

8474

Такси за ползване на ресурси
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите)
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води
(Тарифа за таксите)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси

8486

8491
8492
8493

Декларирам, че през 2016 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7   

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8493 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 71а от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно Предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, както и от средствата, които се внасят по силата на чл. 179, ал.1. от Закона за лова и опазването на дивеча.
Закон за лечебните растения – сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА
Показатели
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи,
подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.
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СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

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

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

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

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

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

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации
Дългосрочни
Краткосрочни
II. Държавни ценни книжа

2330
2331
2332
2340

Дългосрочни

2341

Краткосрочни

2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

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

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2016
3
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Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2016
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

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

2373

2374
2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

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

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1   

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2016 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo и платено
време през годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

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

а

в т.ч.
в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

3160

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

3161

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

3162

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

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)

3170

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

3171

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

3172

от тях:

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Разходи за обучение на персонала

3191

Други разходи, свързани с наетите лица

3192

Субсидии, получени от работодателя

3193

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие
в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
В годишния формуляр за 2016 година са включени допълнителни показатели за отработеното време и разходите за труд, свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение. Събирането на информация за тези показатели произтича от разпоредбите на Регламент
№530/1999 на Съвета и Регламент № 1737/2005 на Европейската Комисия и има за цел осигуряването на съпоставима информация за пазара на
труда в Европейската общност.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
На кодове 1920 и 1921 се посочват дните на действително ползван полагаем годишен отпуск през 2016 г., вкл. и от минали години; платени
отпуски за обучение съгласно чл. 169, ал. 1, 3 и 4, чл.170 ал. 1 от КТ, платен отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС, други видове платен отпуск съгласно чл. 157, 158, ал. 1, чл. 159, ал. 1, чл.161, ал.1 (когато този отпуск е платен), чл.166 и 168 от КТ. Тук се включват още и дните за временна
неработоспособност, платени от работодателя и дните на платения престой.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, работа
през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3171 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и
професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците
и служителите за риска “трудова злополука”, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване
върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3172 се посочват разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондове за доброволно допълнително пенсионно осигуряване; доброволно допълнително осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и доброволно допълнително
здравно осигуряване. Не се включат осигурителните вноски за допълнително доброволно осигуряване, когато те са за сметка на наетото лице,
дори и в случаите, когато по желание на работника, работодателят удържа от трудовото възнаграждение осигурителната вноска и я превежда в
осигурителното дружество.
13. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
14. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.2 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
15. На код 3191 се посочват разходите, направени за повишаване квалификацията и уменията на персонал; за поддръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (без възнагражденията на персонала); за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни
за предприятието преподаватели и инструктори, разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението, и суми, плащани на организации за
професионално и друго обучение.
16. На код 3192 се посочват разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна предпазна храна и противоотрови, разходи по преместване на работника или служителя на работа в друго населено място (чл. 216 от КТ или чл. 81б, ал. 4 от ЗДС), разходи за
набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за
временно настаняване на новонаетия персонал) и други.
17. На код 3193 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на
разходите за основно и допълнително трудово възнаграждение на наетите лица. За субсидии се считат и получаваните от работодателите средства
по програми и мерки за насърчаване на заетостта съгласно чл. 30а, ал. 1, т.1,2 и 3 от ЗНЗ и сумите получавани от работодателя за възнаграждения на
персонала по програми финансирани от фондове на Европейския съюз. Не се включват сумите, отнасящи се за разходи за социално осигуряване
и тези, получавани по схеми за обучение на персонала. Не се считат за субсидии сумите, получавани от държавния бюджет за възнаграждения на
персонала в общинската администрация и сумите, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса по клинични пътеки.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
18. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
19. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
20. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
21. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
22. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
23. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда; ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта.

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

1

Отчет

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

Граждански космически изследвания

700
701

Код на
реда
б

Опазване на околната среда

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

а

6

Обществени
науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

б

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

а

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

3

Технически
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

2

Естествени
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

1

б
100
110

Общо

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

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

а

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

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 1 1 5   
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321

а

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

общо
5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо
14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

б

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

Селскостопански
и ветеринарни
науки

116

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

511

512

513

514

515

516

под 25 г.

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

а

Изследователи - общо (511÷516)

Код на
реда

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи – общо (611÷618)

а

Гражданство

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

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 7   

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2016 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа и систематична работа, която се провежда с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и да се разработят нови приложения чрез наличните знания.
За да бъде дадена дейност определена като научноизследователска, тя трябва да бъде насочена към нови открития, на базата
на оригинални концепции или хипотези; да съдържа елемент на несигурност относно крайния резултат или необходимото време и
ресурси за постигането му; да се осъществява планирано със заделен бюджет и да води до резултати, които могат да бъдат възпроизвеждани. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
ДМА, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански
договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в
текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
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Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването
на научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, усъвършенстват
и развиват концепции, теории, модели, техническо оборудване, софтуер и оперативни методи. Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД. Включват се и студентите по
магистърски програми, които осъществяват НИРД срещу заплащане.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват
в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението става според научноизследователската област, в
която работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2016 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочват изследователите с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки
на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.
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СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 - 2016 ГОДИНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови
методи от Вашето предприятие.
Иновацията трябва да има характеристики или предназначения, които са нови или значително подобрени.
Иновацията трябва да е нова за Вашето предприятие, въпреки че тя би могла да бъде първоначално разработена от други
предприятия.
(Моля, отбележете Вашите отговори с “Х”)
РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Да

А.1. През 2016 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис.....................
Код по ISO
* Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от
предприятията в групата може да обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или
да обслужва различни продуктови пазари. Главният офис също е част от групата предприятия, като неговото
местонамиране може да бъде на територията на друга държава. Предприятията, които са част от група предприятия,
трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.
А.2. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е:
(Възможен е повече от един отговор)

Да

Не

1. Сливане с друго предприятие или с част от друго предприятие
2. Продажба, закриване или сключване на договор с друго предприятие за извършване на част от
задачите и функциите на Вашето предприятие
А.3. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през
последните три години (2014 - 2016)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Местен/регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Държави членки на ЕС и асоциирани държави*
4. Други държави
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и
Херцеговина, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия,
Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта,
Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания,
Швеция, Турция и Великобритания.
А.4. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот
през последните три години (2014 - 2016)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.3.)
А.5. Каква е била степента на значимост на всяка една от изброените стратегии за Вашето предприятие през
последните три години (2014 - 2016)?
Стратегии

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Усъвършенстване на съществуващи стоки и услуги
2. Въвеждане на изцяло нови стоки и услуги
3. Достигане до нови групи клиенти
4. Намиране на специфични решения за клиента
5. Предлагане на ниски цени
РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително
усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми.
Като продуктови иновации трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани
за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари. Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането, образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови
стоки и чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално
разработени от други предприятия и организации1

Стоки

Услуги

4. Други предприятия и организации1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

1

Б.3. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не

1. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван
продукт на Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително
усъвършенстван продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти
Б.4. Посочете какъв дял от общия оборот2 на Вашето предприятие за 2016 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2014 - 2016 г.- нови за Вашия
пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2014 - 2016 г.- нови само за
предприятието Ви

%

3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2014 - 2016
година (вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%

4. Оборот за 2016 г. общо (1+2+3) = 100%
100 %
За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните
дружества - на стойността на брутните премии.

2

Б.5. Има ли поне един от Вашите иновационни продукти (стоки и услуги), реализирани на пазара
през последните три години (2014 - 2016), който според Вас е бил:
(Моля, отбележете по един отговор на всеки ред)
Да
Не
Не знам
1. Нов за България
2. Нов за Европа*
3. Нов за света
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,
Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово,
Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи
за разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат
като процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие внедрило ли е:

Да
Не
1. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на
суровините, стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи,
счетоводни и компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)
В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално
разработени от други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.
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РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ
ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, сгради, софтуер и лицензи, инженерно-развойната
дейност, технико-икономическите изследвания за приложимост, дизайна, обучението и маркетинга, когато те се осъществяват
с цел да се разработят и внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и всички видове
научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
Г.1. През периода 2014 - 2016 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, от
която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:
Да
Не
1. Прекратена преди да е завършена
2. Незавършена в края на 2016 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)
РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните три
години (2014 - 2016)?
Да
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност,

Не

която се провежда с цел създаване на нови знания или разрешаване на научни или технически проблеми
(включително софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2014 - 2016 година
2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност, за
извършването на която Вашето предприятие е сключило договор с други предприятия (включително и
такива от Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите - включва
машините, оборудването, софтуерът и сградите, придобити от Вашето предприятие специално за
производството и внедряването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации - включва
придобиване на съществуващо ноу-хау, обекти на авторско право, патентовани и непатентовани
изобретения и други видове знания от други предприятия и организации, необходими за разработването
на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (извършено от
Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие), специално насочено към придобиване
на знания и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително
усъвършенствани продукти и процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите (извършени от
Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие) по представяне на пазара на новите
или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и
стартовата реклама
7. Дизайн - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго
предприятие) по промяна на формата, външния вид или използваемостта на стоките и услугите
8. Други иновационни дейности - включва други дейности (извършени от Вашето предприятие или
чрез възлагане от друго предприятие) по внедряването на новите или значително усъвършенствани
продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост, изпитвания,
осигуряване на индустриална екипировка, подходяща за определена работа, индустриално
инженерство и други
Д.2. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2016 г. за иновационните дейности,
посочени по-горе във въпрос Д.1?
Включват се текущите разходи (разходи за персонал, разходи за външни услуги и други текущи разходи,
свързани с иновационните дейности), както и разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи (сгради и оборудване).
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се текущите разходи и разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите (с изключение на
разходите, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации
5. Всички останали иновационни дейности - дизайн, обучение, маркетинг и други дейности,
свързани с иновациите
6. Разходи - общо (1+2+3+4+5)

(Хил.лв.)
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Д.3. Как очаквате да се променят разходите за иновации във Вашето предприятие през 2017 и 2018 година?
2017 спрямо
2018 спрямо
2016
2017
1. Ще се увеличат
1.1. Моля, отбележете приблизително с колко процента
%
2. Ще останат приблизително същите (+/- 5%)
3. Ще се намалят
3.1. Моля, отбележете приблизително с колко процента
%
4. Не се очакват разходи за иновации
5. Не знам
РАЗДЕЛ Е. ПУБЛИЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Е.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие получавало ли е финансова
подкрепа за иновационната си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни
кредити и облекчения, помощи, субсидирани заеми и гаранции по заеми. Не се включват НИРД и други
иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор* по договор.
Да
Не
1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз
3.1. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
или на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
РАЗДЕЛ Ж. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНО С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИИ
Ж.1. Каква е била степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност на Вашето
предприятие през периода 2014 - 2016 година? Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови
иновационни проекти или са допринесли за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост
Не са изИзточници на информация
ползвани
висока
средна
ниска
Вътрешни източници
1. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Образователни и изследователски източници
7. Университети и други висши училища
8. Държавни научни институти
9. Частни научни институти
Други източници
10. Конференции, търговски панаири, изложби
11. Научни/технически списания и търговски публикации
12. Професионални и индустриални асоциации
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
Ж.2. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие
осъществявало ли е някоя от иновационните си дейности в сътрудничество с
други предприятия и организации?

Да

Не

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с
други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода.
Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.
(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос З.1.)
Ж.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
(Възможен е повече от един отговор)
Други
Партньори
България
Европа**
държави
1. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
7. Университети и други висши училища
8. Държавни научни институти
9. Частни научни институти
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
** Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,
Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово,
Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
РАЗДЕЛ З. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл.
управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са
били използвани. Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва
да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за
първи път.
З.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. използване за
първи път на системи за управление на веригите за доставки; реорганизация; системи
за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление на качеството и др.)

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

РАЗДЕЛ И. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ
Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните,
регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
И.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингов и иновации:
1. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и
услугите (не се включват промените, при които се изменят функционалните или
потребителски характеристики на продукта - това са продуктови иновации)

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1; Г.1; З.1 и И.1, моля, преминете на Раздел М.)
РАЗДЕЛ К. ФАКТОРИ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
К.1. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, затруднили иновационната дейност на Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Твърде високи разходи за иновации
4. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
5. Липса на партньори за сътрудничество
6. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии за иновации
7. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
8. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
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РАЗДЕЛ Л. ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
Л.1. Моля, посочете какво е било влиянието на нормативната уредба върху иновационната дейност на Вашето предприятие
през последните три години (2014 - 2016).
(Възможен е повече от един отговор)
Създава
Не създава
Създава
проблеми поради
Няма
Норматива уредба в областта
Стимулира
Създава
големи
прекомернo
несъгласуваност в
влияние
на:
иновациите
несигурност
проблеми
натоварване
рамките на ЕС
1. Безопасност на
продуктите/Защита на
потребителя
2. Производствена и трудова
безопасност
3. Опазване на околната среда
4. Защита на интелектуалната
собственост
5. Данъци
6. Заетост и социални дейности
7. Други
Л.2. През последните три години (2014 - 2016) нормативната уредба, повлияла ли е на иновационната дейност на Вашето
предприятие, като е довела до:
Да
Не
1. Започване на една или повече иновационни дейности
2. Отказ от започване на една или повече иновационни дейности
3. Прекратяване на една или повече иновационни дейности
4. Закъснение на завършването на една или повече иновационни дейности
5. Увеличаване на разходите за една или повече иновационни дейности

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с „Да” на някой от въпросите Б.1, В.1, Г.1, З.1 и И.1, моля, преминете на Раздел Н.)
РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИНОВАТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел М. се попълва само от предприятията, които през последните три години (2014 - 2016) не са осъществили продуктови,
процесови, организационни и маркетингови иновации, т.е. са отговорили с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1, З.1 и И.1.
М.1. Кое от следните обстоятелства най-добре описва защо Вашето предприятие не е имало
иновационна дейност през последните три години (2014 - 2016)?
(Възможен е само един отговор)
1. Няма убедителна причина за осъществяването на иновация
2. Обмисляна е иновация, но е имало твърде много фактори, възпрепятстващи
нейното осъществяване
М.2. Каква е била степента на значимост на изброените причини за неосъществяването на иновационна дейност от
Вашето предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Причини
значимост
висока
средна
ниска
1. Слабо търсене на иновации на Вашия пазар
2. Няма необходимост от иновационна дейност поради предишни
иновации
3. Няма необходимост от иновационна дейност поради много
слабата конкуренция на Вашия пазар
4. Липса на добри идеи за иновации
(Моля, преминете на Раздел Н.)
М.3. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, възпрепятстващи въвеждането на иновации във Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Твърде високи разходи за иновации
4. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
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5. Липса на партньори за сътрудничество
6. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии
за иновации
7. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
8. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
9. Нормативна уредба, която създава прекомерно натоварване
10. Нормативна уредба, която създава несигурност
11. Нормативна уредба, която създава проблеми поради
несъгласуваност в рамките на ЕС
РАЗДЕЛ Н. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Н.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие използвало ли е някой от следните
методи за защита правата на интелектуална собственост:
1. Заявка за патент
2. Заявка за полезен модел
3. Регистрация на права върху промишлен дизайн
4. Регистрация на търговска марка
5. Търговска тайна
6. Авторско право

Да

Не

РАЗДЕЛ О. ИНОВАЦИИ В ЛОГИСТИКАТА
Логистиката е набор от услуги, включващи: планиране, организиране, управление, изпълнение и мониторинг на всички материали
и стоки в предприятието и на свързаната с тях информация (от покупките, производството и складирането до услугите с добавена
стойност, разпространението и обратната логистика).
O.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие внедрило ли е някоя от следните
Да
Не
иновации в логистиката?
1. Системи за управление на складова наличност (например автоматични, вкл. в реално време) системи за
мониторинг, локализиране/проследяване на доставката на стоки)
2. Цифрово управление на веригата на доставки (включва операции без хартиен носител, прозрачни
операции по веригата на доставки, управление на отношенията с доставчиците и контрол на свързаните
работни процеси)
3. Електронни обществени поръчки (например нови форми на покупка и продажба на материали и стоки
чрез интернет и други информационни системи между доставчици и предприятия)
4. Уникална и автоматична идентификация на продукти по цялата верига на доставки
5. Обратна логистика (всички операции, свързани с повторната употреба и връщане на продукти и
материали)
6. Нови модели за доставка, включително използване на алтернативно захранвани превозни средства и
мултимодална логистика (например комбинирано използване на пътен транспорт и корабоплаване по
вътрешни водни пътища)
7. Подобрена експедиция чрез промяна на дизайна (опаковка, тегло, плътност)
8. Други
О.2. Приблизително какъв процент от разходите за оперативна дейност на Вашето предприятие през 2016 г. са били за
логистика?
Ако Вашето предприятие не е имало разходи за логистика, впишете „0“
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпрос О.1. с “Не”, моля, преминете на въпрос О.5.)
О.3. Каква е била степента на значимост на следните фактори за въвеждане на иновации в логистиката във Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Откриване на нови пазарни възможности (например нови клиенти, нови или
значително подобрени стоки/услуги)
2. Подобряване на дейността на предприятието (по-голям пазарен дял, оборот,
печалба)
3. Реагиране на пазарен натиск (риск от загуба на клиенти/оборот)
4. Реагиране на ценови натиск (необходимост от намаляване на разходите или
ограничаване на увеличаването им)
5. Реагиране на съществуващи или предстоящи регулаторни разпоредби

%
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О.4. Какъв е приблизителният размер на разходите на Вашето предприятие през 2016 г. за иновации в логистиката?
(включват се разходите за внедрените иновации в логистиката посочени във въпрос О.1.)
1. Не е приложимо - няма иновации в логистиката през 2016 г.
2. до 20 хил. лв.
3. от 21 до 98 хил. лв.
4. от 99 до 196 хил. лв.
5. от 197 до 489 хил. лв.
6. от 490 до 978 хил. лв.
7. от 979 до 1956 хил. лв.
8. над 1957 хил. лв.
9. Не знам
(Моля, преминете на Раздел П.)
О.5. Кое от следните обстоятелства най-добре описва причините Вашето предприятие да не е въвело никакви иновации в
1. Няма основателна причина
2. Логистиката е възложена на подизпълнител
3. Възможността за въвеждане на иновации е разглеждана, но са установени следните
пречки:
(Възможен е повече от един отговор)
3.1. Финансови пречки
3.2. Технически пречки
3.3. Регулаторни пречки
3.4. Други
РАЗДЕЛ П. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
П.1. Приблизително какъв дял от оборота¹ на Вашето предприятие за 2016 г. е от продажби на
чуждестранни клиенти?

%

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните
дружества - на стойността на брутните премии.
1

П.2. За 2016 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са
имали висше образование?
1.
0%
2.
от 1% до 4.9%
3.
от 5% до 9.9%
4.
от 10% до 24.9%
5.
от 25% до 49.9%
6.
от 50% до 74.9%
7.
75% и повече

Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

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

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и
управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със
специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на
действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2017 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2017 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.
№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2016 година

2.

Справка за местните единици за 2016 година

3.

Справка за група предприятия през 2016 година

4.

Баланс към 31.12. 2016 година

5.

Отчет за доходите за 2016 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2016 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2016 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2016 година

9.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2016 година

10.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2016 година

11.

Справка за данъците и таксите през 2016 година

12.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2016 година.

13.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2016 година

14.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2016 година

15.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016 година

16.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2016 година

17

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2014 - 2016 година
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

Телефони **
Забележка: Попълват се данните на предприятието, а не на счетоводното предприятие.

II. Собственост към 31.12.2016 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

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

Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ

V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
през 2016 г. в %

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2016 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

VI. Правен статут на предприятието
№

Правен статут на предприятието

1.

Акционерно дружество

2.
3.

Взаимозастрахователна кооперация

4.

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

5.

Други

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

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.

Отбележете със знак
“X” правния статут на
предприятието
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VII. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

VIII. Ако Вашето предприятие не е част от група предприятия (глава или член на група), притежава ли клонове (поделения,
филиали) извън България?

ДА – моля, попълнете приложение “Справка за клоновете извън България”
НЕ

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв.
8

Разходи за
персонала
хил. лв.
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2016 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана
на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

ВЕСТНИК

Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за
съответната чуждестранна валута.

Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни
строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките
на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.

Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се
посочват „Брутни записани премии“.

Производствена стойност се изчислява като:

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.

ДЪРЖАВЕН

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани
през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък върху
добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
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Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време, включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор
за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, а също и
тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите лица.

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Код (КИД 2008)
Код (НКИД 2003)

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица„МЕ”е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен адрес и с
постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да има възможност да
предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното място,
район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание или пореден
номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни едини и, създайте и местна единица на офиса, от
който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се добавитекста„-ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение”за местната единица. Сумата от наетите лица в местните
единици да е равна на код 1000, к. 1 от„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд”за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол”за местната единица. Сумата от наетите лица по договор за
управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд
”за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните единици да е
равна на код 1600, к. 1 от„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ”за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за местната
единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг работодател в
местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ”за предприятието.
Такива съгласно законодателството на държавата, в която се намира предприятието в чужбина, и които присъстват във ведомостта, както и
сезонните работници, стажантите и надомните работници, фигуриращи във ведомостта. Броят заети лица изключва работната ръка, предоставена
от други предприятия, лица, които извършват ремонтни дейности и поддръжка в предприятието от името на други предприятия, както и тези,
които отбиват задължителна военна служба. В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
Оборотът представлява общите суми, фактурирани от предприятието в чужбина през отчетния период и това съответства на продажбите на
стоки и услуги, предоставяни на трети страни. Оборотът включва всички мита и данъци върху стоките и услугите, фактурирани от предприятието
в чужбина, с изключение на данък добавена стойност, фактуриран от предприятието директно на неговия клиент и други подобни приспадащи
се данъци, пряко свързани с оборота. Той включва и други финансови тежести (транспортиране, опаковане и други) прехвърлени на клиента,
дори когато тези финансови тежести са изброени поотделно във фактурата. Намалението на цените, отбив от цената и обезценяването, както и
стойността на върнатата опаковка трябва да бъде приспадната.
Приходът, класифициран като друг приход от основна дейност, финансовите приходи и извънредните приходи по сметките на предприятието се
изключват от оборота. Оперативни субсидии, получени от публични власти или институции на Европейския съюз също се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва счетоводното наименование „Нетен оборот“ (Net turnover).
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Финансово посредничество, без застраховане
и осигуряване чрез самостоятелни фондове вместо „Оборот” се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Застрахователна дейност и дейност на
самостоятелни осигурителни фондове, без задължителното обществено осигуряване се посочва „Брутни записани премии“.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от клас Дейност на самостоятелни осигурителни
фондове в графата за оборот се посочва „Общи пенсионни вноски“. Тази характеристика включва изцяло пенсионните вноски, дължими в рамките
на отчетния период по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски, другите редовни вноски, допълнителни доброволни
вноски, входящите трансфери и другите вноски.
Оборотът се попълва в хил. лв., като при отчитане на чуждестранното предприятие в чуждестранна валута оборотът се преизчислява по
средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута – български лев.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

С Т Р. 1 3 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

1.

•

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

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3, Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2016 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2016 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

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

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

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

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

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

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

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

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

Код ISO

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол
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При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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страницата на НСИ – www.nsi.bg
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 4
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4
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Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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Отчетна единица: .........................................................
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БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Облигации

62122

Други

62123

Инвестиционни имоти

62130

Вземания от свързани предприятия

62140

Вземания по заеми

62150

Компенсаторни инструменти

62160

Дялове на колективни инвестиционни схеми

62170

Други
Общо за група І

62180
62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи

62210

Дълготрайни нематериални активи

62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

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

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Други

63260

Общо за група ІІ

63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

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

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Други
Общо за група І

64140
64100

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

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал
Невнесен капитал
Изкупени собствени акции
Общо за група I

65112
65120
65130
65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

Общо за раздел А

65000

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

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

67105

Задължения свързани с дивиденти

67110

Задължения в ценни книжа

67115

Задължения към финансови предприятия

67120

в т. ч. към банки

67121

Задължения към доставчици

67125

Задължения по търговски заеми

67130

в т. ч. по лизинг

67131

Задължения по получени аванси

67135

Задължения към персонала

67140

Данъчни задължения

67145

Задължения към осигурителни предприятия

67150

Други

67155

Общо за група I

67100

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

67210

Задължения по парични средства на клиенти

67220

Други

67230

Общо за група IІ

67200

Общо за раздел В

67000

Г. Приходи за бъдещи периоди

68000

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

68500

Д. Условни пасиви

68600

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА
Код на
реда

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

б

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

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

Код на
реда

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

б

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

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

62750
62760

62740

62710
62711
62712
62720
62730

1

Премии от
емисии (премиен
резерв)
2
4

общи

Резерви

5

специални
6

други
7

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Целеви резерви

8

Загуба
9

10

11

Малцинствено
участие

(телефон)

(подпис)

Общо
собствен
капитал

Дата:

Преоценки

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерв от
последващи
оценки
3

Натрупана
печалба/загуба

ДЪРЖАВЕН

62690
62691
62692

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

Код на Основен
реда капитал

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БРОЙ 4
С Т Р. 1 4 7   

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА
(Хил. левове)
Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

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

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400

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

62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

в това число:

x
x

6352

6353

6354

6355

6356

6357

6350

6360

6000

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

Общо за група III

IV. Отсрочени данъци

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2б

3

4

на излез- в края на
лите през периода
(1+2-3)
периода
5

увеличение

6

намаление

7

Преоценена стойност
(4+5-6)

8

в началото
на
периода
9

10

11

12

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

Амортизация

13

намаление

Последваща
оценка

14

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

x

x

x

x

x

x

x

6351

x

2а

придобити
употребяпо стопански
вани
начин

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

2

Общо

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

Съоръжения и други

6212

6220

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6100

1

в началото
на периода

на постъпилите през периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

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

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 1 4 9   

0130

Други

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността
0295

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

2

Общо
2а

придобити по
стопански начин
2б

употребявани

в това число:

на постъпилите през периода

3

Общо
3а

в т.ч. чрез продажби,
бартер, безвъзмездно,
апортни вноски

на излезлите през периода

4

в края на
периода
(1+2-3)
5

6

увеличение намаление

ДЪРЖАВЕН

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги
0251

0230

Други продукти, обект на интелектуална собственост

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Бази данни

1

в началото на
периода

(Хил. левове)
Последваща оценка

150

Компютърен софтуер

0200

0120

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

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

0110

Научноизследователска и развойна дейност

б
0100

а

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

Код на
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

б

0315
0316
0317

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0323

Други сгради

0430
0440
0450
0460
0470
0480
0481

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност
0495

0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях

в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)

0410

Съоръжения и други ( код 6230 )

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

0355
0400

в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура

1

в началото на
периода

Съставител:

Ръководител:

2а

придобити по
стопански начин
2б

употребявани
3а

в т.ч. чрез продажби,
бартер, безвъзмездно,
апортни вноски

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

Общо

на излезлите през периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

Дата:

5

(телефон)

(подпис)

6

увеличение намаление

Последваща оценка

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

2

Общо

в това число:

на постъпилите през периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

ДЪРЖАВЕН

Транспортни средства ( код 6231 )

0350

Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)

0325

0322

Сгради жилищни

в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)

0321

Сгради нежилищни

0320

0314

Подобрения върху земите

0305

0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Сгради ( код 6212 )

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води

в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)

0311

Обработваеми земи

0310

0300

а

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2016 ГОДИНА
Сума - хил. лв.

Показатели

Код на
реда

начислени

платени/
получени

а

б

1

2

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни сметки

61511

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

61518
61512

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

61519

Лихви по дългови финансови инструменти

61513

Лихви по ДЦК

61514

Други лихви

61515

Общо за група І

61510

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

61521

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

61528
61522

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

61529

Лихви по неизплатени заплати в срок

61523

Лихви по държавни вземания

61524

Лихви по търговски задължения

61525

Други лихви

61526

в т.ч. лихви за междуфирмени кредити
Общо за група ІІ

61527
61520

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2016 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2016 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2016г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2016 г.
(незавършено
строителство)

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

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2016 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 1 5 3   

4623
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2016 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2016 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2016г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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Отчетна единица: .........................................................
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

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

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България
за гражданските въздухоплавателни средства

8462

Пътна такса (винетка) - закупени в България
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда
За замърсяване на водите (Тарифа за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси)

8474

Такси за ползване на ресурси
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите)
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води
(Тарифа за таксите)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси

8486

8491
8492
8493

Декларирам, че през 2016 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8493 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не се
включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 71а от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно Предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, както и от средствата, които се внасят по силата на чл. 179, ал.1. от Закона за лова и опазването на дивеча.
Закон за лечебните растения – сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б
2500
2510

1

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

2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните производствени
единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция непазарните производители
могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно управление“ зависят от общи
разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите. Те се
разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от държавното
управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в селското
стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление” или
сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на разходите
им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови дълготрайни
активи.
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СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2000
2001
2002
2013
2003

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

2014
2015
2016
2012
2020
2021

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х
х

I. Вземания
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси
(вкл. начислени лихви)
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки и фондове на паричния пазар
в т.ч. търговски банки
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Застрахователи
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.1 в т. ч. вземания от клиенти в просрочие над 90 дни
в това число:
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа1
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2023
2024

Юридически лица с нестопанска цел

2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2026

2.1 в т. ч. предоставени заеми на предприятия в просрочие над 90 дни

2028

в това число:
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2027

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2029

х

х

2030

х

х

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2031

х

х

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

2040

х

х

4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2041

х

х

5. Вземания от персонала

2050

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2051

х

х

6. Вземания от подотчетни лица

2060

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2061

х

х
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А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

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

2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2071

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2072

в т.ч. търговски банки

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2093

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

2074

Застрахователи

2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2077

Население

2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2079

7.1 в т. ч. вземания по финансов лизинг в просрочие над 90 дни

2091

х

х

8. Други вземания (вкл. начислени лихви)

2080

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2081

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2082

х

х

2094

х

х

2083

х

х

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

2084

х

х

Застрахователи

2085

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2086

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2087

х

х

Население

2088

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2089

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

х

2090

х

8.1 в т. ч. други вземания в просрочие над 90 дни

2092

х

х

Общо вземания

2100

х

х
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

a
I. Задължения
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси
( вкл. начислени лихви )
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки и фондове на паричния пазар
в т.ч. търговски банки
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Застрахователи
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.1 в т. ч. задължения към доставчици в просрочие над 90 дни
в това число:
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа1
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
3. Получени заеми
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)
Търговски банки и фондове на паричния пазар
в т.ч. търговски банки
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Застрахователи
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
3.1.1 в т. ч. получени заеми от финансови предприятия в просрочие над 90 дни
в това число:
Търговски банки
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
3. 2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2
(вкл. начислени лихви):
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
3.3.1 в т. ч. получени заеми от други предприятия в просрочие над 90 дни
в това число:
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

2110
2111
2112
2123
2113

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121

х
x
х
х
х
х
х
х

х
x
х
х
х
х
х
х

2124
2125
2126
2122
2130
2131

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х

2145

х

х

2147
2148

х
х

х
х

2150
2151

х

х

2160
2161
2163
2164
2165
2167

х

х

2156
2157
2158
2159

х
х
х
х

х
х
х
х

2140
2141
2146

2142
2143
2144
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

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

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2171

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

2172

2173
2174

х

х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2181

х

х

6. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2191

х

х

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

2200

х

х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2201

х

х

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

2210

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2211

х

х

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

2220
2221
2230
2240

х
х
х
х

х
х
х
х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2241

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2242

х

х

2252

х

х

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

в т.ч. търговски банки

2243

х

х

2244
2245

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

11.1 в т. ч. други задължения в просрочие над 90 дни

2251

х

х

Общо задължения

2260

х

х

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

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

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

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

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

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

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

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

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

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2016
3

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3   
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2016
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

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

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

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

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2016 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo и платено
време през годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

1911
1920
1921
1930
1931

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

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

а

в т.ч.
в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

3160

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

3161

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

3162

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

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)
от тях:

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3170

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

3171

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

3172

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Разходи за обучение на персонала

3191

Други разходи, свързани с наетите лица

3192

Субсидии, получени от работодателя

3193

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател
Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1510
1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие
в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
В годишния формуляр за 2016 година са включени допълнителни показатели за отработеното време и разходите за труд, свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение. Събирането на информация за тези показатели произтича от разпоредбите на Регламент
№530/1999 на Съвета и Регламент № 1737/2005 на Европейската Комисия и има за цел осигуряването на съпоставима информация за пазара на
труда в Европейската общност.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
На кодове 1920 и 1921 се посочват дните на действително ползван полагаем годишен отпуск през 2016 г., вкл. и от минали години; платени
отпуски за обучение съгласно чл. 169, ал. 1, 3 и 4, чл.170 ал. 1 от КТ, платен отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС, други видове платен отпуск съгласно чл. 157, 158, ал. 1, чл. 159, ал. 1, чл.161, ал.1 (когато този отпуск е платен), чл.166 и 168 от КТ. Тук се включват още и дните за временна
неработоспособност, платени от работодателя и дните на платения престой.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, работа
през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3171 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и
професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците
и служителите за риска “трудова злополука”, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване
върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3172 се посочват разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондове за доброволно допълнително пенсионно осигуряване; доброволно допълнително осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и доброволно допълнително
здравно осигуряване. Не се включат осигурителните вноски за допълнително доброволно осигуряване, когато те са за сметка на наетото лице,
дори и в случаите, когато по желание на работника, работодателят удържа от трудовото възнаграждение осигурителната вноска и я превежда в
осигурителното дружество.
13. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
14. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.2 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
15. На код 3191 се посочват разходите, направени за повишаване квалификацията и уменията на персонал; за поддръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (без възнагражденията на персонала); за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни
за предприятието преподаватели и инструктори, разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението, и суми, плащани на организации за
професионално и друго обучение.
16. На код 3192 се посочват разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна предпазна храна и противоотрови, разходи по преместване на работника или служителя на работа в друго населено място (чл. 216 от КТ или чл. 81б, ал. 4 от ЗДС), разходи за
набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за
временно настаняване на новонаетия персонал) и други.
17. На код 3193 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на
разходите за основно и допълнително трудово възнаграждение на наетите лица. За субсидии се считат и получаваните от работодателите средства
по програми и мерки за насърчаване на заетостта съгласно чл. 30а, ал. 1, т.1,2 и 3 от ЗНЗ и сумите получавани от работодателя за възнаграждения на
персонала по програми финансирани от фондове на Европейския съюз. Не се включват сумите, отнасящи се за разходи за социално осигуряване
и тези, получавани по схеми за обучение на персонала. Не се считат за субсидии сумите, получавани от държавния бюджет за възнаграждения на
персонала в общинската администрация и сумите, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса по клинични пътеки.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
18. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
19. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
20. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
21. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
22. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
23. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда; ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта.
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Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско стопанство и риболова
Развитие на образованието

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

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

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

3

Технически
науки

1

Отчет

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

б

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

а

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

2

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Код н а
реда

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

168

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

а

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Медицински и Селскостопански и ветериздравни науки нарни науки
4
5

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

а

321

Друг персонал, зает с НИРД

1

а

421

1

2

в т.ч.
жени

5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо
14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

(Среден брой през годината)

ВЕСТНИК

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

411

Друг персонал, зает с НИРД

401

420

410

400

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

Друг персонал, зает с НИРД

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

б

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 6 9   

511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

На други държави

(име, презиме, фамилия)

617

На държава от Африка

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

170

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи – общо (611÷618)

а

Гражданство

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 1   

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2016 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа и систематична работа, която се провежда с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и да се разработят нови приложения чрез наличните знания.
За да бъде дадена дейност определена като научноизследователска, тя трябва да бъде насочена към нови открития, на базата
на оригинални концепции или хипотези; да съдържа елемент на несигурност относно крайния резултат или необходимото време и
ресурси за постигането му; да се осъществява планирано със заделен бюджет и да води до резултати, които могат да бъдат възпроизвеждани. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
ДМА, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански
договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в
текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
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Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването
на научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, усъвършенстват
и развиват концепции, теории, модели, техническо оборудване, софтуер и оперативни методи. Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД. Включват се и студентите по
магистърски програми, които осъществяват НИРД срещу заплащане.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват
в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението става според научноизследователската област, в
която работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2016 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочват изследователите с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки
на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.
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СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 - 2016 ГОДИНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови
методи от Вашето предприятие.
Иновацията трябва да има характеристики или предназначения, които са нови или значително подобрени.
Иновацията трябва да е нова за Вашето предприятие, въпреки че тя би могла да бъде първоначално разработена от други
предприятия.
(Моля, отбележете Вашите отговори с “Х”)
РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Да

А.1. През 2016 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис.....................
Код по ISO
* Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от
предприятията в групата може да обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или
да обслужва различни продуктови пазари. Главният офис също е част от групата предприятия, като неговото
местонамиране може да бъде на територията на друга държава. Предприятията, които са част от група предприятия,
трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.
А.2. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е:
(Възможен е повече от един отговор)

Да

Не

1. Сливане с друго предприятие или с част от друго предприятие
2. Продажба, закриване или сключване на договор с друго предприятие за извършване на част от
задачите и функциите на Вашето предприятие
А.3. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през
последните три години (2014 - 2016)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Местен/регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Държави членки на ЕС и асоциирани държави*
4. Други държави
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и
Херцеговина, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия,
Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта,
Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания,
Швеция, Турция и Великобритания.
А.4. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот
през последните три години (2014 - 2016)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.3.)
А.5. Каква е била степента на значимост на всяка една от изброените стратегии за Вашето предприятие през
последните три години (2014 - 2016)?
Стратегии

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Усъвършенстване на съществуващи стоки и услуги
2. Въвеждане на изцяло нови стоки и услуги
3. Достигане до нови групи клиенти
4. Намиране на специфични решения за клиента
5. Предлагане на ниски цени
РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително
усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми.
Като продуктови иновации трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани
за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари. Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането, образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови
стоки и чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално
разработени от други предприятия и организации1

Стоки

Услуги

4. Други предприятия и организации1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

1

Б.3. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не

1. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван
продукт на Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително
усъвършенстван продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти
Б.4. Посочете какъв дял от общия оборот2 на Вашето предприятие за 2016 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2014 - 2016 г.- нови за Вашия
пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2014 - 2016 г.- нови само за
предприятието Ви

%

3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2014 - 2016
година (вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%

4. Оборот за 2016 г. общо (1+2+3) = 100%
100 %
За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните
дружества - на стойността на брутните премии.

2

Б.5. Има ли поне един от Вашите иновационни продукти (стоки и услуги), реализирани на пазара
през последните три години (2014 - 2016), който според Вас е бил:
(Моля, отбележете по един отговор на всеки ред)
Да
Не
Не знам
1. Нов за България
2. Нов за Европа*
3. Нов за света
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,
Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово,
Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи
за разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат
като процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие внедрило ли е:

Да
Не
1. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на
суровините, стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи,
счетоводни и компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)
В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално
разработени от други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.
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РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ
ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, сгради, софтуер и лицензи, инженерно-развойната
дейност, технико-икономическите изследвания за приложимост, дизайна, обучението и маркетинга, когато те се осъществяват
с цел да се разработят и внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и всички видове
научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
Г.1. През периода 2014 - 2016 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, от
която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:
Да
Не
1. Прекратена преди да е завършена
2. Незавършена в края на 2016 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)
РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните три
години (2014 - 2016)?
Да
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност,

Не

която се провежда с цел създаване на нови знания или разрешаване на научни или технически проблеми
(включително софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2014 - 2016 година
2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност, за
извършването на която Вашето предприятие е сключило договор с други предприятия (включително и
такива от Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите - включва
машините, оборудването, софтуерът и сградите, придобити от Вашето предприятие специално за
производството и внедряването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации - включва
придобиване на съществуващо ноу-хау, обекти на авторско право, патентовани и непатентовани
изобретения и други видове знания от други предприятия и организации, необходими за разработването
на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (извършено от
Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие), специално насочено към придобиване
на знания и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително
усъвършенствани продукти и процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите (извършени от
Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие) по представяне на пазара на новите
или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и
стартовата реклама
7. Дизайн - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго
предприятие) по промяна на формата, външния вид или използваемостта на стоките и услугите
8. Други иновационни дейности - включва други дейности (извършени от Вашето предприятие или
чрез възлагане от друго предприятие) по внедряването на новите или значително усъвършенствани
продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост, изпитвания,
осигуряване на индустриална екипировка, подходяща за определена работа, индустриално
инженерство и други
Д.2. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2016 г. за иновационните дейности,
посочени по-горе във въпрос Д.1?
Включват се текущите разходи (разходи за персонал, разходи за външни услуги и други текущи разходи,
свързани с иновационните дейности), както и разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи (сгради и оборудване).
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се текущите разходи и разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите (с изключение на
разходите, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации
5. Всички останали иновационни дейности - дизайн, обучение, маркетинг и други дейности,
свързани с иновациите
6. Разходи - общо (1+2+3+4+5)

(Хил.лв.)
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Д.3. Как очаквате да се променят разходите за иновации във Вашето предприятие през 2017 и 2018 година?
2017 спрямо
2018 спрямо
2016
2017
1. Ще се увеличат
1.1. Моля, отбележете приблизително с колко процента
%
2. Ще останат приблизително същите (+/- 5%)
3. Ще се намалят
3.1. Моля, отбележете приблизително с колко процента
%
4. Не се очакват разходи за иновации
5. Не знам
РАЗДЕЛ Е. ПУБЛИЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Е.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие получавало ли е финансова
подкрепа за иновационната си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни
кредити и облекчения, помощи, субсидирани заеми и гаранции по заеми. Не се включват НИРД и други
иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор* по договор.
Да
Не
1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз
3.1. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
или на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
РАЗДЕЛ Ж. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНО С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИИ
Ж.1. Каква е била степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност на Вашето
предприятие през периода 2014 - 2016 година? Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови
иновационни проекти или са допринесли за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост
Не са изИзточници на информация
ползвани
висока
средна
ниска
Вътрешни източници
1. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Образователни и изследователски източници
7. Университети и други висши училища
8. Държавни научни институти
9. Частни научни институти
Други източници
10. Конференции, търговски панаири, изложби
11. Научни/технически списания и търговски публикации
12. Професионални и индустриални асоциации
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
Ж.2. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие
осъществявало ли е някоя от иновационните си дейности в сътрудничество с
други предприятия и организации?

Да

Не

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с
други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода.
Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.
(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос З.1.)
Ж.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
(Възможен е повече от един отговор)
Други
Партньори
България
Европа**
държави
1. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
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3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
7. Университети и други висши училища
8. Държавни научни институти
9. Частни научни институти
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
** Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,
Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово,
Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
РАЗДЕЛ З. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл.
управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са
били използвани. Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва
да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за
първи път.
З.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. използване за
първи път на системи за управление на веригите за доставки; реорганизация; системи
за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление на качеството и др.)

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

РАЗДЕЛ И. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ
Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните,
регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
И.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингов и иновации:
1. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и
услугите (не се включват промените, при които се изменят функционалните или
потребителски характеристики на продукта - това са продуктови иновации)

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1; Г.1; З.1 и И.1, моля, преминете на Раздел М.)
РАЗДЕЛ К. ФАКТОРИ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
К.1. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, затруднили иновационната дейност на Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Твърде високи разходи за иновации
4. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
5. Липса на партньори за сътрудничество
6. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии за иновации
7. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
8. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
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РАЗДЕЛ Л. ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
Л.1. Моля, посочете какво е било влиянието на нормативната уредба върху иновационната дейност на Вашето предприятие
през последните три години (2014 - 2016).
(Възможен е повече от един отговор)
Създава
Не създава
Създава
проблеми поради
Няма
Норматива уредба в областта
Стимулира
Създава
големи
прекомернo
несъгласуваност в
влияние
на:
иновациите
несигурност
проблеми
натоварване
рамките на ЕС
1. Безопасност на
продуктите/Защита на
потребителя
2. Производствена и трудова
безопасност
3. Опазване на околната среда
4. Защита на интелектуалната
собственост
5. Данъци
6. Заетост и социални дейности
7. Други
Л.2. През последните три години (2014 - 2016) нормативната уредба, повлияла ли е на иновационната дейност на Вашето
предприятие, като е довела до:
Да
Не
1. Започване на една или повече иновационни дейности
2. Отказ от започване на една или повече иновационни дейности
3. Прекратяване на една или повече иновационни дейности
4. Закъснение на завършването на една или повече иновационни дейности
5. Увеличаване на разходите за една или повече иновационни дейности

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с „Да” на някой от въпросите Б.1, В.1, Г.1, З.1 и И.1, моля, преминете на Раздел Н.)
РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИНОВАТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел М. се попълва само от предприятията, които през последните три години (2014 - 2016) не са осъществили продуктови,
процесови, организационни и маркетингови иновации, т.е. са отговорили с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1, З.1 и И.1.
М.1. Кое от следните обстоятелства най-добре описва защо Вашето предприятие не е имало
иновационна дейност през последните три години (2014 - 2016)?
(Възможен е само един отговор)
1. Няма убедителна причина за осъществяването на иновация
2. Обмисляна е иновация, но е имало твърде много фактори, възпрепятстващи
нейното осъществяване
М.2. Каква е била степента на значимост на изброените причини за неосъществяването на иновационна дейност от
Вашето предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Причини
значимост
висока
средна
ниска
1. Слабо търсене на иновации на Вашия пазар
2. Няма необходимост от иновационна дейност поради предишни
иновации
3. Няма необходимост от иновационна дейност поради много
слабата конкуренция на Вашия пазар
4. Липса на добри идеи за иновации
(Моля, преминете на Раздел Н.)
М.3. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, възпрепятстващи въвеждането на иновации във Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Твърде високи разходи за иновации
4. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
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5. Липса на партньори за сътрудничество
6. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии
за иновации
7. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
8. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
9. Нормативна уредба, която създава прекомерно натоварване
10. Нормативна уредба, която създава несигурност
11. Нормативна уредба, която създава проблеми поради
несъгласуваност в рамките на ЕС
РАЗДЕЛ Н. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Н.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие използвало ли е някой от следните
методи за защита правата на интелектуална собственост:
1. Заявка за патент
2. Заявка за полезен модел
3. Регистрация на права върху промишлен дизайн
4. Регистрация на търговска марка
5. Търговска тайна
6. Авторско право

Да

Не

РАЗДЕЛ О. ИНОВАЦИИ В ЛОГИСТИКАТА
Логистиката е набор от услуги, включващи: планиране, организиране, управление, изпълнение и мониторинг на всички материали
и стоки в предприятието и на свързаната с тях информация (от покупките, производството и складирането до услугите с добавена
стойност, разпространението и обратната логистика).
O.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие внедрило ли е някоя от следните
Да
Не
иновации в логистиката?
1. Системи за управление на складова наличност (например автоматични, вкл. в реално време) системи за
мониторинг, локализиране/проследяване на доставката на стоки)
2. Цифрово управление на веригата на доставки (включва операции без хартиен носител, прозрачни
операции по веригата на доставки, управление на отношенията с доставчиците и контрол на свързаните
работни процеси)
3. Електронни обществени поръчки (например нови форми на покупка и продажба на материали и стоки
чрез интернет и други информационни системи между доставчици и предприятия)
4. Уникална и автоматична идентификация на продукти по цялата верига на доставки
5. Обратна логистика (всички операции, свързани с повторната употреба и връщане на продукти и
материали)
6. Нови модели за доставка, включително използване на алтернативно захранвани превозни средства и
мултимодална логистика (например комбинирано използване на пътен транспорт и корабоплаване по
вътрешни водни пътища)
7. Подобрена експедиция чрез промяна на дизайна (опаковка, тегло, плътност)
8. Други
О.2. Приблизително какъв процент от разходите за оперативна дейност на Вашето предприятие през 2016 г. са били за
логистика?
Ако Вашето предприятие не е имало разходи за логистика, впишете „0“
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпрос О.1. с “Не”, моля, преминете на въпрос О.5.)
О.3. Каква е била степента на значимост на следните фактори за въвеждане на иновации в логистиката във Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Откриване на нови пазарни възможности (например нови клиенти, нови или
значително подобрени стоки/услуги)
2. Подобряване на дейността на предприятието (по-голям пазарен дял, оборот,
печалба)
3. Реагиране на пазарен натиск (риск от загуба на клиенти/оборот)
4. Реагиране на ценови натиск (необходимост от намаляване на разходите или
ограничаване на увеличаването им)
5. Реагиране на съществуващи или предстоящи регулаторни разпоредби

%
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О.4. Какъв е приблизителният размер на разходите на Вашето предприятие през 2016 г. за иновации в логистиката?
(включват се разходите за внедрените иновации в логистиката посочени във въпрос О.1.)
1. Не е приложимо - няма иновации в логистиката през 2016 г.
2. до 20 хил. лв.
3. от 21 до 98 хил. лв.
4. от 99 до 196 хил. лв.
5. от 197 до 489 хил. лв.
6. от 490 до 978 хил. лв.
7. от 979 до 1956 хил. лв.
8. над 1957 хил. лв.
9. Не знам
(Моля, преминете на Раздел П.)
О.5. Кое от следните обстоятелства най-добре описва причините Вашето предприятие да не е въвело никакви иновации в
1. Няма основателна причина
2. Логистиката е възложена на подизпълнител
3. Възможността за въвеждане на иновации е разглеждана, но са установени следните
пречки:
(Възможен е повече от един отговор)
3.1. Финансови пречки
3.2. Технически пречки
3.3. Регулаторни пречки
3.4. Други
РАЗДЕЛ П. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
П.1. Приблизително какъв дял от оборота¹ на Вашето предприятие за 2016 г. е от продажби на
чуждестранни клиенти?

%

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните
дружества - на стойността на брутните премии.
1

П.2. За 2016 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са
имали висше образование?
1.
0%
2.
от 1% до 4.9%
3.
от 5% до 9.9%
4.
от 10% до 24.9%
5.
от 25% до 49.9%
6.
от 50% до 74.9%
7.
75% и повече

Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Приложение № 7
Приложение 7

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионноосигурителни дружества, които са лицензирани по реда на
действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа
програма за 2017 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2017 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2016 година

2.

Справка за местните единици за 2016 година

3.

Справка за група предприятия през 2016 година

4.

Баланс към 31.12.2016 година

5.

Отчет за доходите за 2016 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2016 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2016 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 година

9.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2016 година

10.

Справка за данъците и таксите през 2016 година

11.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2016 година

12.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към
31.12.2016 година

13.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016 година

14.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2016 година

15

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2014 - 2016 година

Стр.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

Телефони **
Забележка: Попълват се данните на предприятието, а не на счетоводното предприятие.

II. Собственост към 31.12.2016 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

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

Район*
Код по ЕКАТТЕ

V. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

При пенсионно осигурителните дружества дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е
изпълнено условието:
Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало или придобило
предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или
рода участва официално в управлението на предприятието.
Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес:

МЪЖ

ЖЕНА

VI. Ако Вашето предприятие не е част от група предприятия (глава или член на група), притежава ли клонове (поделения,
филиали) извън България?

ДА – моля, попълнете приложение “Справка за клоновете извън България”
НЕ

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД -2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв
8

Разходи за
персонала
хил. лв
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2016 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана
на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

ВЕСТНИК

Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за
съответната чуждестранна валута.

Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни
строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките
на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.

Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се
посочват „Брутни записани премии“.

Производствена стойност се изчислява като:

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.

ДЪРЖАВЕН

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани
през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък върху
добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

184

УКАЗАНИЯ
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време, включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор
за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, а също и
тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите лица.

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Код (КИД 2008)
Код (НКИД 2003)

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд” за предприятието.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

1.

•

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

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3, Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2016 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2016 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

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

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

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

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

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

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

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

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

Код ISO
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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол
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Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2016 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 4
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 1 9 3   
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БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

32160

Общо за група I

32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II

32230
32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

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

32510

Разходи за бъдещи периоди

32520

Общо за група V

32500

Общо за раздел А

32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания
Общо за група II

33260
33200

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

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

33410
33411
33420
33421
33430
33431

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

33435

Блокирани парични средства

33440

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

33441
33450
33451

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Невнесен капитал

35120

Изкупени собствени акции
Общо за група I

35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

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

36200
36210
36220
36000

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

37110

Други нетекущи задължения

37120

Общо за група I

37100

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

37210
37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 7   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

42110

Разходи за външни услуги

42120

в това число:
За реклама

42121

За банка попечител

42122

За инвестиционни посредници

42123

За осигурителни посредници

42124

Разходи за амортизации

42130

Разходи за възнаграждения

42140

Разходи за осигуровки

42150

Разходи за командировки

42160

Други разходи

42170

в това число:
Обезценка на активи

42171

Провизии

42172

Общо за група І

42100

ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи

42210

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

42220

Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ

42230
42200

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

42310
42311
42320

в това число:
От преоценка

42321

Комисионни на инвестиционни посредници

42322

Разходи по операции с чуждестранна валута

42330

Други разходи

42340

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

42341
42300

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

42410
42411
42420

в това число:
От преоценка

42421

Комисионни на инвестиционни посредници

42422

Разходи по операции с чуждестранна валута

42430

Други разходи

42440

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

42441
42400

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Общо за група V

42500

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

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

Всичко (Общо разходи за дейността + VI + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС
Общо за група І

45140
45100

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

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

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

45251
45200

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

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

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

45351
45300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

V. Освободени средства от пенсионните резерви
В УПФ

45510

В ДПФ

45520

Общо за група V

45500

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

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

34250
34260

1

Основен
капитал

(име, презиме, фамилия)

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

Резерв от
Целеви резерви
последващи оценки
3
4

Резерви

Ръководител:
Съставител:

Премии от емисии
(премиен резерв)
2

Натрупана
печалба/загуба

ДЪРЖАВЕН

34240

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

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БРОЙ 4
С Т Р. 2 0 1   

31360
31370
31380
31390

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

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

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

31460

Други парични потоци от инвестиционна дейност

3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

2

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

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

31316

Други
31330

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

31320

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31312

Пенсионен резерв за УПФ

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

б

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

Код на
реда

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

а

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Плащания на задължения по лизингови договори

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

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

31530

Парични потоци, свързани с получени заеми

31500

31520

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Ръководител:
Съставител:

x

x

1

постъпления

x

x

2

3

нетен поток

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

плащания

Текущ период

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(Хил. левове)

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Лице за контакт:

б

Наименование на паричните потоци

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 0 3   

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

x
x

6353

6354

6355

6356

6357

6350

6360

6000

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

Общо за група III

IV. Отсрочени данъци

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2б

3

4

на излез- в края на
лите през периода
(1+2-3)
периода
5

увеличение

6

намаление

7

8

в началото
на
периода
9

10

11

12

начисле- отписана в края на
увелина през
през
периода
чение
периода периода (8+9-10)
13

намаление

14

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

x

x

x

x

x

x

x

6352

x

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

2а

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6100

2

Общо

в това число:
придобити
употребяпо стопански
вани
начин

Преоценена стойност
(4+5-6)

Амортизация

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

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

1

в началото
на периода

на постъпилите през периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

204

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

0130

Други

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността
0295

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

1

в началото на
периода

2

Общо
2а

придобити по
стопански начин
2б

употребявани

в това число:

на постъпилите през периода

3

Общо
3а

в т.ч. чрез продажби,
бартер, безвъзмездно,
апортни вноски

на излезлите през периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

6

увеличение намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0120

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

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

0110

Научноизследователска и развойна дейност

б
0100

а

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

Код на
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 0 5   

б

0315
0316
0317

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0323

Други сгради

0430
0440
0450
0460
0470
0480
0481

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност
0495

0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях

в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)

0410

Съоръжения и други ( код 6230 )

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

0355
0400

в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура

Съставител:

Ръководител:

2а

придобити по
стопански начин
2б

употребявани
3а

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

Общо

в т.ч. чрез продажби,
бартер, безвъзмездно,
апортни вноски

на излезлите през периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

Дата:

5

(телефон)

(подпис)

6

увеличение намаление

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

2

Общо

в това число:

на постъпилите през периода

(Хил. левове)
Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Транспортни средства ( код 6231 )

0350

Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)

0325

0322

Сгради жилищни

в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)

0321

Сгради нежилищни

0320

0314

Подобрения върху земите

0305

0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Сгради ( код 6212 )

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води

1

в началото на
периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

206

в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)

0311

Обработваеми земи

0310

0300

а

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
БРОЙ 4

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2016 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2016 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2016г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2016 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2016 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 4
С Т Р. 2 0 7   

С Т Р.

208

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2016 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2016 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2016г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

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

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България
за гражданските въздухоплавателни средства

8462

Пътна такса (винетка) - закупени в България
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда
За замърсяване на водите (Тарифа за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси)

8474

Такси за ползване на ресурси
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите)
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води
(Тарифа за таксите)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси

8486

8491
8492
8493

Декларирам, че през 2016 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8493 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не се
включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 71а от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно Предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, както и от средствата, които се внасят по силата на чл. 179, ал.1. от Закона за лова и опазването на дивеча.
Закон за лечебните растения – сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА
Показатели
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.
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СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

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

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

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

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

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

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

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

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2016
3
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(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2016
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

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

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

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

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2016 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo и платено
време през годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

1911
1920
1921
1930
1931

БРОЙ 4
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а

в т.ч.
в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

3160

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

3161

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

3162

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

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)

3170

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

3171

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

3172

от тях:

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Разходи за обучение на персонала

3191

Други разходи, свързани с наетите лица

3192

Субсидии, получени от работодателя

3193

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие
в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
В годишния формуляр за 2016 година са включени допълнителни показатели за отработеното време и разходите за труд, свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение. Събирането на информация за тези показатели произтича от разпоредбите на Регламент
№530/1999 на Съвета и Регламент № 1737/2005 на Европейската Комисия и има за цел осигуряването на съпоставима информация за пазара на
труда в Европейската общност.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
На кодове 1920 и 1921 се посочват дните на действително ползван полагаем годишен отпуск през 2016 г., вкл. и от минали години; платени
отпуски за обучение съгласно чл. 169, ал. 1, 3 и 4, чл.170 ал. 1 от КТ, платен отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС, други видове платен отпуск съгласно чл. 157, 158, ал. 1, чл. 159, ал. 1, чл.161, ал.1 (когато този отпуск е платен), чл.166 и 168 от КТ. Тук се включват още и дните за временна
неработоспособност, платени от работодателя и дните на платения престой.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, работа
през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3171 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и
професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците
и служителите за риска “трудова злополука”, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване
върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3172 се посочват разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондове за доброволно допълнително пенсионно осигуряване; доброволно допълнително осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и доброволно допълнително
здравно осигуряване. Не се включат осигурителните вноски за допълнително доброволно осигуряване, когато те са за сметка на наетото лице,
дори и в случаите, когато по желание на работника, работодателят удържа от трудовото възнаграждение осигурителната вноска и я превежда в
осигурителното дружество.
13. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
14. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.2 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
15. На код 3191 се посочват разходите, направени за повишаване квалификацията и уменията на персонал; за поддръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (без възнагражденията на персонала); за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни
за предприятието преподаватели и инструктори, разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението, и суми, плащани на организации за
професионално и друго обучение.
16. На код 3192 се посочват разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна предпазна храна и противоотрови, разходи по преместване на работника или служителя на работа в друго населено място (чл. 216 от КТ или чл. 81б, ал. 4 от ЗДС), разходи за
набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за
временно настаняване на новонаетия персонал) и други.
17. На код 3193 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на
разходите за основно и допълнително трудово възнаграждение на наетите лица. За субсидии се считат и получаваните от работодателите средства
по програми и мерки за насърчаване на заетостта съгласно чл. 30а, ал. 1, т.1,2 и 3 от ЗНЗ и сумите получавани от работодателя за възнаграждения на
персонала по програми финансирани от фондове на Европейския съюз. Не се включват сумите, отнасящи се за разходи за социално осигуряване
и тези, получавани по схеми за обучение на персонала. Не се считат за субсидии сумите, получавани от държавния бюджет за възнаграждения на
персонала в общинската администрация и сумите, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса по клинични пътеки.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
18. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
19. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
20. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
21. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
22. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
23. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда; ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта.
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223
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Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714
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703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701
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Граждански космически изследвания
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Обществени
науки

Опазване на околната среда

Разходи за НИРД - общо (701÷714)
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата
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Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели
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нарни науки
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(Хил. левове)

1

Отчет
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Хуманитарни
науки и изкуства
7

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет
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(Хил. левове)
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150

2

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

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки
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Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД
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б
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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в т.ч. за персонал, зает с НИРД

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

а

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
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СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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321

Друг персонал, зает с НИРД

1

а

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

5

общо

3

общо
4
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жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

(Среден брой през годината)

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки
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Общо

2
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Общо
общо

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

311

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката
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511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1
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Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

220

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи – общо (611÷618)

а

Гражданство

Раздел VII. Изследователи по гражданска принадлежност
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2016 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа и систематична работа, която се провежда с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и да се разработят нови приложения чрез наличните знания.
За да бъде дадена дейност определена като научноизследователска, тя трябва да бъде насочена към нови открития, на базата
на оригинални концепции или хипотези; да съдържа елемент на несигурност относно крайния резултат или необходимото време и
ресурси за постигането му; да се осъществява планирано със заделен бюджет и да води до резултати, които могат да бъдат възпроизвеждани. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
ДМА, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански
договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в
текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
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Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването
на научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, усъвършенстват
и развиват концепции, теории, модели, техническо оборудване, софтуер и оперативни методи. Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД. Включват се и студентите по
магистърски програми, които осъществяват НИРД срещу заплащане.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват
в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението става според научноизследователската област, в
която работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2016 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочват изследователите с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки
на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.
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СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 - 2016 ГОДИНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови
методи от Вашето предприятие.
Иновацията трябва да има характеристики или предназначения, които са нови или значително подобрени.
Иновацията трябва да е нова за Вашето предприятие, въпреки че тя би могла да бъде първоначално разработена от други
предприятия.
(Моля, отбележете Вашите отговори с “Х”)
РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Да

А.1. През 2016 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис.....................
Код по ISO
* Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от
предприятията в групата може да обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или
да обслужва различни продуктови пазари. Главният офис също е част от групата предприятия, като неговото
местонамиране може да бъде на територията на друга държава. Предприятията, които са част от група предприятия,
трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.
А.2. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е:
(Възможен е повече от един отговор)

Да

Не

1. Сливане с друго предприятие или с част от друго предприятие
2. Продажба, закриване или сключване на договор с друго предприятие за извършване на част от
задачите и функциите на Вашето предприятие
А.3. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през
последните три години (2014 - 2016)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Местен/регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Държави членки на ЕС и асоциирани държави*
4. Други държави
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и
Херцеговина, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия,
Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта,
Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания,
Швеция, Турция и Великобритания.
А.4. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот
през последните три години (2014 - 2016)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.3.)
А.5. Каква е била степента на значимост на всяка една от изброените стратегии за Вашето предприятие през
последните три години (2014 - 2016)?
Стратегии

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Усъвършенстване на съществуващи стоки и услуги
2. Въвеждане на изцяло нови стоки и услуги
3. Достигане до нови групи клиенти
4. Намиране на специфични решения за клиента
5. Предлагане на ниски цени
РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително
усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми.
Като продуктови иновации трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани
за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари. Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането, образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови
стоки и чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално
разработени от други предприятия и организации1

Стоки

Услуги

4. Други предприятия и организации1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

1

Б.3. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не

1. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван
продукт на Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително
усъвършенстван продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти
Б.4. Посочете какъв дял от общия оборот2 на Вашето предприятие за 2016 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2014 - 2016 г.- нови за Вашия
пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2014 - 2016 г.- нови само за
предприятието Ви

%

3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2014 - 2016
година (вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%

4. Оборот за 2016 г. общо (1+2+3) = 100%
100 %
За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните
дружества - на стойността на брутните премии.

2

Б.5. Има ли поне един от Вашите иновационни продукти (стоки и услуги), реализирани на пазара
през последните три години (2014 - 2016), който според Вас е бил:
(Моля, отбележете по един отговор на всеки ред)
Да
Не
Не знам
1. Нов за България
2. Нов за Европа*
3. Нов за света
* Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,
Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово,
Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи
за разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат
като процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие внедрило ли е:

Да
Не
1. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на
суровините, стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи,
счетоводни и компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)
В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално
разработени от други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.
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РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ
ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, сгради, софтуер и лицензи, инженерно-развойната
дейност, технико-икономическите изследвания за приложимост, дизайна, обучението и маркетинга, когато те се осъществяват
с цел да се разработят и внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и всички видове
научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
Г.1. През периода 2014 - 2016 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност, от
която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:
Да
Не
1. Прекратена преди да е завършена
2. Незавършена в края на 2016 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)
РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните три
години (2014 - 2016)?
Да
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност,

Не

която се провежда с цел създаване на нови знания или разрешаване на научни или технически проблеми
(включително софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2014 - 2016 година
2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва научноизследователската и развойна дейност, за
извършването на която Вашето предприятие е сключило договор с други предприятия (включително и
такива от Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите - включва
машините, оборудването, софтуерът и сградите, придобити от Вашето предприятие специално за
производството и внедряването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации - включва
придобиване на съществуващо ноу-хау, обекти на авторско право, патентовани и непатентовани
изобретения и други видове знания от други предприятия и организации, необходими за разработването
на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (извършено от
Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие), специално насочено към придобиване
на знания и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително
усъвършенствани продукти и процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите (извършени от
Вашето предприятие или чрез възлагане от друго предприятие) по представяне на пазара на новите
или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и
стартовата реклама
7. Дизайн - включва дейностите (извършени от Вашето предприятие или чрез възлагане от друго
предприятие) по промяна на формата, външния вид или използваемостта на стоките и услугите
8. Други иновационни дейности - включва други дейности (извършени от Вашето предприятие или
чрез възлагане от друго предприятие) по внедряването на новите или значително усъвършенствани
продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост, изпитвания,
осигуряване на индустриална екипировка, подходяща за определена работа, индустриално
инженерство и други
Д.2. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2016 г. за иновационните дейности,
посочени по-горе във въпрос Д.1?
Включват се текущите разходи (разходи за персонал, разходи за външни услуги и други текущи разходи,
свързани с иновационните дейности), както и разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи (сгради и оборудване).
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се текущите разходи и разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване, софтуер и сгради, свързани с иновациите (с изключение на
разходите, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на съществуващи знания от други предприятия и организации
5. Всички останали иновационни дейности - дизайн, обучение, маркетинг и други дейности,
свързани с иновациите
6. Разходи - общо (1+2+3+4+5)

(Хил.лв.)
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Д.3. Как очаквате да се променят разходите за иновации във Вашето предприятие през 2017 и 2018 година?
2017 спрямо
2018 спрямо
2016
2017
1. Ще се увеличат
1.1. Моля, отбележете приблизително с колко процента
%
2. Ще останат приблизително същите (+/- 5%)
3. Ще се намалят
3.1. Моля, отбележете приблизително с колко процента
%
4. Не се очакват разходи за иновации
5. Не знам
РАЗДЕЛ Е. ПУБЛИЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Е.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие получавало ли е финансова
подкрепа за иновационната си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни
кредити и облекчения, помощи, субсидирани заеми и гаранции по заеми. Не се включват НИРД и други
иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор* по договор.
Да
Не
1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз
3.1. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
или на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
РАЗДЕЛ Ж. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНО С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИТЕ ИНОВАЦИИ
Ж.1. Каква е била степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност на Вашето
предприятие през периода 2014 - 2016 година? Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови
иновационни проекти или са допринесли за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост
Не са изИзточници на информация
ползвани
висока
средна
ниска
Вътрешни източници
1. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Образователни и изследователски източници
7. Университети и други висши училища
8. Държавни научни институти
9. Частни научни институти
Други източници
10. Конференции, търговски панаири, изложби
11. Научни/технически списания и търговски публикации
12. Професионални и индустриални асоциации
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
Ж.2. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие
осъществявало ли е някоя от иновационните си дейности в сътрудничество с
други предприятия и организации?

Да

Не

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с
други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода.
Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.
(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос З.1.)
Ж.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
(Възможен е повече от един отговор)
Други
Партньори
България
Европа**
държави
1. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
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3. Клиенти и потребители от частния сектор
4. Клиенти и потребители от публичния сектор*
5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
7. Университети и други висши училища
8. Държавни научни институти
9. Частни научни институти
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
** Включват се държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,
Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово,
Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, бивша югославска република Македония, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Швейцария, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
РАЗДЕЛ З. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл.
управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са
били използвани. Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва
да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за
първи път.
З.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. използване за
първи път на системи за управление на веригите за доставки; реорганизация; системи
за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление на качеството и др.)

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

РАЗДЕЛ И. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ
Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните,
регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
И.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингов и иновации:
1. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и
услугите (не се включват промените, при които се изменят функционалните или
потребителски характеристики на продукта - това са продуктови иновации)

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

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

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1; Г.1; З.1 и И.1, моля, преминете на Раздел М.)
РАЗДЕЛ К. ФАКТОРИ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
К.1. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, затруднили иновационната дейност на Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Твърде високи разходи за иновации
4. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
5. Липса на партньори за сътрудничество
6. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии за иновации
7. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
8. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
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РАЗДЕЛ Л. ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
Л.1. Моля, посочете какво е било влиянието на нормативната уредба върху иновационната дейност на Вашето предприятие
през последните три години (2014 - 2016).
(Възможен е повече от един отговор)
Създава
Не създава
Създава
проблеми поради
Няма
Норматива уредба в областта
Стимулира
Създава
големи
прекомернo
несъгласуваност в
влияние
на:
иновациите
несигурност
проблеми
натоварване
рамките на ЕС
1. Безопасност на
продуктите/Защита на
потребителя
2. Производствена и трудова
безопасност
3. Опазване на околната среда
4. Защита на интелектуалната
собственост
5. Данъци
6. Заетост и социални дейности
7. Други
Л.2. През последните три години (2014 - 2016) нормативната уредба, повлияла ли е на иновационната дейност на Вашето
предприятие, като е довела до:
Да
Не
1. Започване на една или повече иновационни дейности
2. Отказ от започване на една или повече иновационни дейности
3. Прекратяване на една или повече иновационни дейности
4. Закъснение на завършването на една или повече иновационни дейности
5. Увеличаване на разходите за една или повече иновационни дейности

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с „Да” на някой от въпросите Б.1, В.1, Г.1, З.1 и И.1, моля, преминете на Раздел Н.)
РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИНОВАТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел М. се попълва само от предприятията, които през последните три години (2014 - 2016) не са осъществили продуктови,
процесови, организационни и маркетингови иновации, т.е. са отговорили с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1, З.1 и И.1.
М.1. Кое от следните обстоятелства най-добре описва защо Вашето предприятие не е имало
иновационна дейност през последните три години (2014 - 2016)?
(Възможен е само един отговор)
1. Няма убедителна причина за осъществяването на иновация
2. Обмисляна е иновация, но е имало твърде много фактори, възпрепятстващи
нейното осъществяване
М.2. Каква е била степента на значимост на изброените причини за неосъществяването на иновационна дейност от
Вашето предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Причини
значимост
висока
средна
ниска
1. Слабо търсене на иновации на Вашия пазар
2. Няма необходимост от иновационна дейност поради предишни
иновации
3. Няма необходимост от иновационна дейност поради много
слабата конкуренция на Вашия пазар
4. Липса на добри идеи за иновации
(Моля, преминете на Раздел Н.)
М.3. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, възпрепятстващи въвеждането на иновации във Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Твърде високи разходи за иновации
4. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
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5. Липса на партньори за сътрудничество
6. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии
за иновации
7. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
8. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
9. Нормативна уредба, която създава прекомерно натоварване
10. Нормативна уредба, която създава несигурност
11. Нормативна уредба, която създава проблеми поради
несъгласуваност в рамките на ЕС
РАЗДЕЛ Н. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Н.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие използвало ли е някой от следните
методи за защита правата на интелектуална собственост:
1. Заявка за патент
2. Заявка за полезен модел
3. Регистрация на права върху промишлен дизайн
4. Регистрация на търговска марка
5. Търговска тайна
6. Авторско право

Да

Не

РАЗДЕЛ О. ИНОВАЦИИ В ЛОГИСТИКАТА
Логистиката е набор от услуги, включващи: планиране, организиране, управление, изпълнение и мониторинг на всички материали
и стоки в предприятието и на свързаната с тях информация (от покупките, производството и складирането до услугите с добавена
стойност, разпространението и обратната логистика).
O.1. През последните три години (2014 - 2016) Вашето предприятие внедрило ли е някоя от следните
Да
Не
иновации в логистиката?
1. Системи за управление на складова наличност (например автоматични, вкл. в реално време) системи за
мониторинг, локализиране/проследяване на доставката на стоки)
2. Цифрово управление на веригата на доставки (включва операции без хартиен носител, прозрачни
операции по веригата на доставки, управление на отношенията с доставчиците и контрол на свързаните
работни процеси)
3. Електронни обществени поръчки (например нови форми на покупка и продажба на материали и стоки
чрез интернет и други информационни системи между доставчици и предприятия)
4. Уникална и автоматична идентификация на продукти по цялата верига на доставки
5. Обратна логистика (всички операции, свързани с повторната употреба и връщане на продукти и
материали)
6. Нови модели за доставка, включително използване на алтернативно захранвани превозни средства и
мултимодална логистика (например комбинирано използване на пътен транспорт и корабоплаване по
вътрешни водни пътища)
7. Подобрена експедиция чрез промяна на дизайна (опаковка, тегло, плътност)
8. Други
О.2. Приблизително какъв процент от разходите за оперативна дейност на Вашето предприятие през 2016 г. са били за
логистика?
Ако Вашето предприятие не е имало разходи за логистика, впишете „0“
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпрос О.1. с “Не”, моля, преминете на въпрос О.5.)
О.3. Каква е била степента на значимост на следните фактори за въвеждане на иновации в логистиката във Вашето
предприятие през последните три години (2014 - 2016)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Откриване на нови пазарни възможности (например нови клиенти, нови или
значително подобрени стоки/услуги)
2. Подобряване на дейността на предприятието (по-голям пазарен дял, оборот,
печалба)
3. Реагиране на пазарен натиск (риск от загуба на клиенти/оборот)
4. Реагиране на ценови натиск (необходимост от намаляване на разходите или
ограничаване на увеличаването им)
5. Реагиране на съществуващи или предстоящи регулаторни разпоредби

%
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О.4. Какъв е приблизителният размер на разходите на Вашето предприятие през 2016 г. за иновации в логистиката?
(включват се разходите за внедрените иновации в логистиката посочени във въпрос О.1.)
1. Не е приложимо - няма иновации в логистиката през 2016 г.
2. до 20 хил. лв.
3. от 21 до 98 хил. лв.
4. от 99 до 196 хил. лв.
5. от 197 до 489 хил. лв.
6. от 490 до 978 хил. лв.
7. от 979 до 1956 хил. лв.
8. над 1957 хил. лв.
9. Не знам
(Моля, преминете на Раздел П.)
О.5. Кое от следните обстоятелства най-добре описва причините Вашето предприятие да не е въвело никакви иновации в
1. Няма основателна причина
2. Логистиката е възложена на подизпълнител
3. Възможността за въвеждане на иновации е разглеждана, но са установени следните
пречки:
(Възможен е повече от един отговор)
3.1. Финансови пречки
3.2. Технически пречки
3.3. Регулаторни пречки
3.4. Други
РАЗДЕЛ П. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
П.1. Приблизително какъв дял от оборота¹ на Вашето предприятие за 2016 г. е от продажби на
чуждестранни клиенти?

%

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните
дружества - на стойността на брутните премии.
1

П.2. За 2016 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са
имали висше образование?
1. 0%
2. от 1% до 4.9%
3. от 5% до 9.9%
4. от 10% до 24.9%
5. от 25% до 49.9%
6. от 50% до 74.9%
7. 75% и повече

Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 1   
Приложение № 8
Приложение 8

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

Попълва се от приходната администрация

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................
Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани
пенсионноосигурителни дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа
програма за 2017 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2017 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

Стр.

1.

Справка за предприятието през 2016 година

2

2.

Баланс към 31.12.2016 година

3

3.

Отчет за доходите за 2016 година

5

4.

Отчет за паричните потоци за 2016 година

6

5.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2016 година

7

6.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2016 година

9
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Наименование на предприятието:

II. ЕИК и наименование на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява
ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

Наименование на пенсионноосигурителното дружество

III. Вид на пенсионния фонд
№

Вид на пенсионния фонд

1.

Доброволен пенсионен фонд

2.

Професионален пенсионен фонд

3.

Универсален пенсионен фонд

4.

Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

Отбележете със знак “X”
вида на пенсионния фонд

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 3   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

82110

Акции и права

82111

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82112

Дългови ценни книжа

82120

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

82121

Корпоративни облигации

82122

Ипотечни облигации

82123

Общински облигации

82124

Хеджиращи инструменти
Общо за група I

82130
82100

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

82210

Акции

82211

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82212

Дългови ценни книжа

82220

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

82221

Корпоративни облигации

82222

Ипотечни облигации

82223

Общински облигации

82224

Хеджиращи инструменти
Общо за група II

82230
82200

III. Банкови депозити
Банкови депозити в Република България

82310

Банкови депозити извън Република България

82320

Общо за група III

82300

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

82410
82420

Общо за група IV

82400

Общо за раздел А

82000

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

83010
83011
83020
83000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

В. Текущи вземания
Вземания свързани с инвестиции

84010

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

84011

Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

84012

Вземания по репо сделки

84013

Вземания от ПОД

84020

в т.ч. от пенсионен резерв

84021

Други текущи вземания

84030

Общо за раздел В

84000

Сума на актива (А + Б + В)

85000

Г. Условни активи

85100

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

86000

Б. Нетекущи задължения
Нетекущи задължения към осигурени лица

87010

Нетекущи задължения към пенсионери

87020

Общо за раздел Б

87000

В. Текущи задължения
Текущи задължения към осигурени лица

88010

Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

88060

Текущи задължения към пенсионери

88020

Текущи задължения към ПОД

88030

Задължения свързани с инвестиции

88040

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

88041

Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

88042

Задължения по репо сделки

88043

Други текущи задължения

88050

Общо за раздел В

88000

Сума на пасива (А + Б + В)

89000

Г. Условни пасиви

89100
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА
Сума - хил. лв.
Наименование на разходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Разходи за инвестиции
Разходи за лихви

90110

в т.ч. лихви към резидентни търговски банки

90111

Разходи по операции с ценни книжа

90120

в това число:
От преоценка

90121

Комисионни на инвестиционни посредници

90122

Разходи по операции с чуждестранна валута

90130

Разходи по инвестиционни имоти

90140

Други разходи

90150

Общо за група I

90100

Положителен резултат от инвестиране на средства

90160

II. Доход
За осигурени лица

90410

За ПОД

90420

Общо за група II

90400

Всичко (I + II)

90000

Сума - хил. лв.
Наименование на приходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти

91110

Приходи от лихви

91120

в т.ч. лихви от резидентни търговски банки

91121

Приходи от операции с ценни книжа

91130

в т.ч. от преоценка

91131

Приходи от операции с чуждестранна валута

91140

Приходи от инвестиционни имоти

91150

Други приходи

91160

Общо за група I

91100

Отрицателен резултат от инвестиране на средства

91170

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

91300

Общо приходи (І + ІІ)

91400

III. Отрицателен резултат

91500

Всичко (Общо приходи +ІII)

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

6900

6795

Други парични потоци

Г. Парични средства в края на периода

6790

Парични потоци свързани с инвестиционни имоти

6800

6780

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

В. Парични средства в началото на периода

6770

Парични потоци от сделки с инвестиции

6700

6760

Парични потоци от лихви

Б. Изменение на паричните средства през периода

6750

Парични потоци от дивиденти

6744

6743

Ръководител:
Съставител:

x

x

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

x

x

5

Дата:

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

x

x

2

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Други

6742

6740

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

Пенсионен резерв

6735

Парични потоци от/към ДОО

Резерв за гарантиране на минималната доходност

6730

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

6741

6720

Парични потоци, свързани с пенсионери

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

236

Такси

6710

Парични потоци, свързани с осигурени лица

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

Код на
реда

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

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

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

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

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

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

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

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

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2016
3

С Т Р.

238

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2016
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

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

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

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

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Отчет

а

б

1

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

6310
6311
6312
6320
6300
6400

ІІI. Осигурителни вноски (Хил. левове)
Осигурителни вноски, получени по лични договори
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител
Получени суми от друг пенсионен фонд
Общо за група III
ІV. Осигурителни плащания (Хил. левове)
Периодични пенсионни плащания
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия
в т.ч. прехвърлени суми към НОИ по § 4 от ПЗР на КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО
Еднократно изплатени суми на осигурени лица
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд
Общо за група IV

6510
6520
6530
6540
6500
6610
6620
6621
6630
6640
6600
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
КЪМ СПРАВКАТА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД
Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.
І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
Осигурени лица:
- Осигурени лица с периодични или еднократни вноски – осигурените лица, които активно участват (внасят) в пенсионния фонд;
- Осигурени лица без вноски за годината – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си осигурителна партида.
Пенсионери – лица, които получават лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване ($ 1, ал. 2,
т. 12 от ДР на КСО).
ІІ. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАПУСНАЛИ ПЕНСИОННИЯ ФОНД – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили цялата си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени
и лицата, които имат право да се пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са прехвърлени към
Националния осигурителен институт.
ІІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/.
Осигурителните вноски са сума от:
Осигурителни вноски, получени по лични договори – осигурителните вноски, получени през годината по лични договори.
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател – осигурителните вноски, получени през годината по договори с работодател.
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител – осигурителните вноски, получени през годината по договори с друг осигурител.
Получени суми от друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.
ІV. ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ /не се включват плащания към държавния бюджет/.
Осигурителните плащания са сума от:
Периодични пенсионни плащания – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия – за професионалните и универсалните фондове тук ще се посочат
и сумите прехвърлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО .
Еднократно изплатени суми на осигурени лица – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на
пенсия.
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд.

(Продължава в брой 5)
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ДЪРЖАВЕН

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 25, ал. 1,
т. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред в община
Кърджали, приета с Решение № 21 от 23.04.1992 г.
на Общинския съвет – гр. Кърджали, по което е образувано адм.д. № 198/2016 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.02.2017 г. от 10 ч. Оспорваща
страна е Окръжна прокуратура – Кърджали.
139
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Търговище, против чл. 12, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Попово, приета с Решение № 30 по протокол № 19
от 14.04.2005 г. на Общинския съвет – гр. Попово,
по който е образувано адм. д. № 186/2016 г. по описа
на Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.02.2017 г. от 10,30 ч.
103
Административният съд – Хасково, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково, срещу чл. 40, т. 1.5; 15; 14Г; 16 и 19
от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Хасково, по който е образувано адм.

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

дело № 793/2016 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 8.02.2017 г. от 10 ч.
114
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „АВЕС-94“ – АД,
в несъстоятелност, ЕИК 102082716, със седалище
и адрес на управление с. Черни връх 8122, община
Камено (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 453/2012 г. по описа на съда), да се явят
на 19.01.2017 г. в 10,45 ч. за участие в открито съдебно
заседание по частно търговско дело № 482/2016 г.
по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане
на искането на „Беркут Корпорейшън“ – ЕООД,
с ЕИК 200741542, за отмяна на решението, прието на
събрание на кредиторите, проведено на 27.09.2016 г.
по дело по несъстоятелност № 453/2012 г.
213
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, в несъстоятелност, ЕИК
825256346, Пловдив, ул. Димитър Стамболов 2, да
се явят по ч.т.д. № 782/2016 г. по описа на ПвОС,
XVIII състав, за съдебно заседание на 24.01.2017 г.
в 9 ч. в зала № 8 на Пловдивския окръжен съд,
бул. Шести септември 167, във връзка с молба по
чл. 679, ал. 1 ТЗ на Ангел Николов Батаклиев от
Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 5, ап. 15, за отмяна
на решенията, взети на събрание на кредиторите
на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, в несъстоятелност, ЕИК 825256346, Пловдив, ул. Димитър
Стамболов 2, проведено на 21.11.2016 г.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 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);
4. 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 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 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 2017 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, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

