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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за общите изисквания
към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за общите
изисквания към информационните системи,
регистрите и електронните административни
услуги.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията
към единната среда за обмен на електронни
документи, приета с Постановление № 158
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 62 от 2008 г.; изм., бр. 58 от 2010 г.).
§ 2. Отменя се Наредбата за електронните
административни услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм., бр. 42 от
2009 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 48 от 2013 г. и
бр. 8 от 2016 г.).
§ 3. Отменя се Наредбата за регистрите на
информационните обекти и на електронните
услуги, приета с Постановление № 98 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г.,
бр. 48 от 2013 г. и бр. 8 от 2016 г.).
§ 4. В Наредбата за общите изисквания за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност, приета с Постановление № 279
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от
2010 г. и бр. 48 от 2013 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата думите „оперативна съвместимост“ се заменят с
„мрежова“.
2. В чл. 1, ал. 1 т. 2 се отменя.
3. В чл. 3 т. 1 и 2 се отменят.
4. Глава втора се отменя.
5. В чл. 24:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Политиката за информационна сигурност трябва да отговаря на изискванията на
Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност
на мрежите и информационните системи в
Съюза (OB, L 194 от 19 юли 2016 г.).“
6. В чл. 26 се създават ал. 5 – 7:

„(5) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ изготвя образци на
документи за осъществяване на политика за
информационна сигурност.
(6) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ издава задължителни разпореждания към административните
органи за привеждане на политиката им за
информационна сигурност към изискванията
на тази глава.
(7) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ определя длъжностни лица, които извършват проверки за
съответствие на вътрешни правила и информационни системи с изискванията за мрежова
и информационна сигурност.“
7. В чл. 35:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За инвентарен списък се считат вписаните данни в регистъра на информационните
ресурси, воден от председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“.“
8. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ води списък
със сигнали за проблеми с информационната
сигурност и техния статус.
(2) Ръководителят на администрацията,
за чиято информационна система се отнася
сигналът, взема необходимите мерки за отстраняване на проблема в срок един месец
от подаването на сигнала.
(3) Шест месеца след подаването на сигнала
той става публично достъпен в списъка на
страницата на Държавна агенция „Електронно
управление“.
(4) Подаването на сигнали се извършва чрез
уеббазиран формуляр или по електронна поща.
(5) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ определя правила
за отговорно откриване и докладване на уязвимости. Правилата не могат да позволяват
трайно извличане на лични данни или пароли извън необходимото за демонстриране на
уязвимостта.“
9. Член 39 се отменя.
10. Глави четвърта, шеста и седма се отменят.
11. Приложения № 14, 15 и 16 се отменят.
12. Навсякъде в наредбата думите „оперативна съвместимост“ и „оперативна съвместимост и“ се заличават, пред думите „информационна сигурност“ се добавя „мрежова и“,
а думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се
заменят с „председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
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§ 5. В Наредбата за вътрешния оборот
на електронни документи и документи на
хартиен носител в администрациите, приета
с Постановление № 101 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 47 и
106 от 2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г., бр. 48 и
108 от 2013 г. и бр. 8 от 2016 г.), се правят
следните изменения:
1. Наименованието на наредбата се изменя
така:
„Наредба за обмена на документи в администрацията“.
2. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
3. Членове 5 и 6 се отменят.
4. В глава втора раздел І се отменя.
5. В чл. 25 ал. 2 се отменя.
6. Член 26 се отменя.
7. В чл. 30 ал. 3 се отменя.
8. В глава пета раздел ІV се отменя.
9. В преходните и заключителните разпоредби § 1 и 2 се отменят.
§ 6. В Наредбата за удостоверенията за
електронен подпис в администрациите, приета
с Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27 се създава ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 1 могат да извършват
проверка и чрез инструмент за валидиране
на електронни подписи, поддържан от председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“. Инструментът поддържа ръчно
и автоматично валидиране чрез програмен
интерфейс.“
2. Навсякъде в наредбата думите „универсален електронен подпис“ се заменят с
„квалифициран електронен подпис“.
§ 7. В Наредбата за Административния
регистър, приета с Постановление № 14 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 8
от 2016 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 25, ал. 1:
а) в т. 8:
аа) думите „нивото на предоставяне на
услугата и интернет адрес, на който се предоставя“ се заличават;
бб) създават се букви „а“ – „г“:
„а) нивото на предоставяне на услугата;
б) интернет адрес, на който се намира
формулярът за нейното заявяване;
в) интернет адрес за служебно заявяване;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна,
се посочват първичните услуги, от които е
съставена;“
б) създава се т. 14:
„14. Начини на получаване на резултата
от услугата.“
2. В допълнителните разпоредби § 1 се
изменя така:
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„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Ниво на предоставяне на услугата“ е
нивото на развитие, на което се предоставят
услугите по електронен път:
а) ниво 1: Информация – предоставяне на
информация за административни услуги по
електронен път, включително начини и места
за заявяване на услугите, срокове и такси;
б) ниво 2: Едностранна комуникация – информация съгласно дефиницията за ниво 1 и
осигурен публичен онлайн достъп до шаблони
на електронни формуляри;
в) ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по
електронен път, включително електронно
подаване на данни и документи, електронна
обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите;
г) ниво 4: Извършване на сделки или
трансакции по услуги от ниво 3, включващи
онлайн разплащане или доставка.
2. „Първична услуга“ е административна
услуга, която се осъществява в рамките на
една географски или функционално обособена
администрация като единен процес, започващ
със заявление за услугата и приключващ с
предоставяне на услугата или постановяване
на отказ.
3. „Комплексна услуга“ е административна
услуга, която се изпълнява като процес, в който
достъпът до данни, поддържани от администрациите, се осъществява чрез използване
на първични или други комплексни услуги.“
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация, приет с
Постановление № 235 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Лица – г ра ж дани на Европейск и я
съюз, се идентифицират за използване на
електронни административни услуги чрез
Центъра за електронна идентификация по
реда на Регламент (ЕС) № 910/2014.“
2. В чл. 6, ал. 3 думите „стандарта Х.500 и“
се заличават, а думите „и HTTPS“ се заменят
с „или HTTPS чрез уебуслуги“.
3. В чл. 12:
а) в т. 4 накрая се добавя „на кирилица и
на латиница“;
б) създава се т. 5:
„5. нивото на осигуреност на носителя.“
4. В чл. 14, ал. 1, т. 5 след думите „криптографски ключове“ се добавя „с възможност
за идентификация и подписване“.
5. В чл. 15, ал. 1 думите „по чл. 29 от“ се
заменят със „за ниво на осигуреност „високо“
според“.
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6. В чл. 18, ал. 3 накрая се добавя „или ако
заявлението е подписано с усъвършенстван
или квалифициран електронен подпис“ и се
създава изречение второ: „Временно спиране може да се извърши и чрез обаждане по
телефона на съответния администратор на
електронна идентичност.“
7. В чл. 21, ал. 3 накрая се добавя „чрез
вписване в регистъра на стандартите“.
8. В чл. 38, ал. 1 думите „регистъра за
електронна идентичност“ се заменят с „регистъра на удостоверенията за електронна
идентичност“.
9. В чл. 42, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или
пълномощниците, в случай че овластяването
е валидно за двама или повече пълномощници, които могат да използват овластяването
само заедно“.
10. В чл. 42, ал. 2:
а) създава се нова т. 2:
„2. уникален граждански идентификатор
на упълномощителя или упълномощителите;“
б) досегашните т. 2 – 6 стават съответно
т. 3 – 7.
11. В чл. 43:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Пълномощникът има право да декларира несъгласие с овластяването.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
12. В чл. 48, ал. 2, т. 2 думите „упълномощеното лице“ се заменят с „едно или няколко
упълномощени лица“.
13. Навсякъде в правилника думите „минимална версия 1.2“ се заменят със „с версия,
вписана в регистъра на стандартите, но не
по-ниска от 1.2“.
§ 9. В Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за
нейното прекратяване и за изискванията при
предоставяне на удостоверителни услуги, приета с Постановление № 17 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2002 г.;
изм., бр. 85 от 2011 г.), в чл. 48, ал. 2 накрая
се добавя „или до милисекунда, ако това е
необходимо“.
§ 10. В Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието,
приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 91 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. Наименованието на заключителните
разпоредби се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби“.
2. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата не се прилага, с изключение на чл. 14 и 16, за проекти на нормативни
актове, за които до влизането є в сила:
1. са инициирани обществени консултации
по реда на чл. 26 ЗНА;
2. e инициирана съгласувателната процедура по реда на чл. 32 от УП на МСНА;
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3. е приключила задължителна процедура
по съгласуване в консултативни органи, създадени с нормативен акт.“
§ 11. В срок 12 месеца от влизането в сила на
постановлението председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ изготвя и
представя на Министерския съвет проект на
изменение на Наредбата за обмена на документи в администрацията, с който регулираните
с нея процеси се привеждат в съответствие
с изискванията на ISO 15489: Information and
Documentation – Records management.
§ 12. В срок два месеца след влизането в
сила на постановлението Съветът по вписванията и Съветът по стандартите за оперативна
съвместимост и информационна сигурност
се закриват.
§ 13. Постановлението се приема на основание § 44 и 45 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронно управление
(ДВ, бр. 50 от 2016 г.).
§ 14. Постановлението влиза в сила от
1 март 2017 г. с изключение на § 10, който
влиза в сила от 18 ноември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Обхват
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. стандартът за единно време – по чл. 6
от Закона за електронното управление (ЗЕУ);
2. условията и редът за представянето на
информацията за съгласуване в рамките на
бюджетния процес – по чл. 7г, ал. 6 ЗЕУ;
3. редът за водене на регистрите на проектите и дейностите и на информационните
ресурси – по чл. 7д и 7е ЗЕУ;
4. допълнителните набори от данните за
публикуване – по чл. 7п ЗЕУ;
5. общите изисквания за предоставяне на
електронни административни услуги – по
чл. 12, ал. 4 ЗЕУ;
6. начините за електронни разплащания по
предоставянето на електронни административни услуги – по чл. 12, ал. 5 ЗЕУ;
7. техническите изисквания за осигуряване
на достъп до електронните административни услуги и политиките на доставчиците
на електронни административни услуги за
използваните графични и други интерфейси
на информационните системи – по чл. 17,
ал. 1 ЗЕУ;

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

8. допълнителните начини за подаване
на електронни документи и изявления от
граждани и организации – по чл. 20, т. 3 и
чл. 36, ал. 2 ЗЕУ;
9. форматите и задължителните реквизити,
на които трябва да отговарят електронните
документи – по чл. 21 ЗЕУ;
10. методите за установяване на интегритета
и авторството на електронните изявления – по
чл. 22, ал. 4 ЗЕУ;
11. дейността на посредниците при електронни административни услуги – по чл. 24а
ЗЕУ;
12. изискванията за електронен адрес за
получаване на електронна административна
услуга – по чл. 26 ЗЕУ;
13. случаите, в които електронно изявление се смята за получено от доставчика на
електронни административни услуги – по
чл. 32 ЗЕУ;
14. начините за потвърждаване на получаването на електронно изявление – по чл. 34,
ал. 4 ЗЕУ;
15. редът за съхраняването на електронни
документи – по чл. 38, ал. 2 ЗЕУ;
16. условията за автоматизиран обмен на
електронни документи като вътрешни електронни административни услуги – по чл. 41
ЗЕУ;
17. редът за водене на регистъра на стандартите – по чл. 47 ЗЕУ;
18. редът за водене на регистъра на информационните обекти и стандартът за тяхното
описание – по чл. 48 ЗЕУ;
19. редът на вписване на информационните
обекти – по чл. 49 ЗЕУ;
20. редът за периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните – по
чл. 58а, т. 8 ЗЕУ;
21. специфични изисквания към информационните системи – по чл. 58а, т. 10 ЗЕУ.
(2) Наредбата се прилага по отношение на
дейността по предоставянето на електронни
административни услуги и на информационните системи на административните органи
по чл. 1, ал. 1 ЗЕУ, доколкото в закон не е
предвидено друго.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРИ, ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ОБМЕН НА ДАННИ
Раздел I
Регистри за оперативна съвместимост
Регистър на регистрите
Чл. 2. (1) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ води регистър
на регистрите, в който се вписват регистри и
бази данни на първичните администратори на
данни, в които се съдържат първични данни.

ВЕСТНИК
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(2) Заявлението за вписването в регистъра
на регистрите се подава автоматично по електронен път от съответната информационна
система от първичен администратор на данни,
след като бъде идентифициран по реда на тази
глава. Вписването се извършва от длъжностни
лица, определени от председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“.
(3) Заявлението може да се подаде чрез
потребителски интерфейс, когато информационната система не поддържа автоматично
подаване на обстоятелства за вписване.
(4) В за явлението за явител ят посочва
URL на регистъра или базата данни, наименованието му, правното основание за водене
на регистъра или базата данни и уникален
идентификатор на първичния администратор.
Регистър на информационните обекти
Чл. 3. (1) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ води регистъра
на информационните обекти като част от
Интегрираната информационна система на
държавната администрация (ИИСДА).
(2) Първичните администратори на данни
вписват автоматично в регистъра по ал. 1
формализирани описания на данните, на които
са първичен администратор. Вписването се
извършва чрез информационните системи на
първичните администратори на данни.
(3) Регистърът съдържа формализирани
описания на данни във формат XSD или
JSON Schema.
(4) В регистъра се поддържат версии на
информационните обекти.
(5) Информационните обекти могат да
представляват структури от данни или номенклатури.
(6) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ дава методически
указания и издава задължителни разпореждания на първичните администратори на
данни относно вписваните информационни
обекти по ал. 1.
Регистър на стандартите
Чл. 4. (1) Регистърът на стандартите е
информативен списък с базови стандарти, на
които трябва да отговарят информационните
системи в държавната администрация, и се
води от председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
(2) За всеки вписан стандарт се поддържа
най-малко стандартизираща организация, ако
има такава, и номер на стандарт.
(3) Длъжностни лица, определени от председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“, осъвременяват стандартите, вписани в регистъра, поне веднъж на 6 месеца.
(4) За всеки стандарт в регистъра се поддържа статус:

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

1. Препоръчителен – административните
органи могат да използват съответния стандарт.
2. За дъл ж и телен – а дминист рат ивни те
органи са длъжни да използват съответния
стандарт в определените в регистъра случаи.
(5) Когато стандарт се реферира в нормативен акт, в регистъра на стандартите се
вписва конкретният нормативен текст със
съответните приложими стандарти и техните
версии.
Раздел II
Общи изисквания към регистрите и базите
данни
Общи положения
Чл. 5. (1) Изискванията в този раздел се
отнасят за техническата реализация на всички
регистри и бази данни в администрациите, в
които се съхраняват първични данни.
(2) Изискванията не се отнасят за регистри
или бази данни, които се водят на хартия или
чрез офис приложения.
(3) Изискванията не се отнасят и за бази
данни, които не са свързани с предоставянето
на административни услуги.
Идентификация на регистрите и базите данни
Чл. 6. (1) Регистър и база данни се идентифицират чрез електронно удостоверение във
формат X.509, издаден за съответния регистър.
(2) Идентификацията се осъществява двустранно по протокол TLS (Transport Layer
Security – Сигурност на транспортния слой),
версия 1.2 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet
Engineering Task Force – Целева група за Интернет инженеринг) през август 2008 г.
(3) Идентификацията се осъществява с всяка
информационна система, с която регистърът
или базата данни извършва комуникация,
включително регистъра на регистрите.
Достъп до регистрите и базите данни
Чл. 7. (1) Достъпът до регистрите и базите данни е свободен и безплатен, освен ако
ограничение за това не произтича от закон.
(2) Лицата имат право на достъп по електронен път до всички данни в регистрите и
базите данни, отнасящи се до тях, след като
се идентифицират по ред, определен в закон,
освен ако ограничение за това не произтича
от закон.
(3) Административните органи предоставят
програмни интерфейси за достъп до регистрите
и базите данни.
(4) Достъпът до регистрите и базите данни
се извършва:
1. по интернет – за публичния достъп и
за служебния достъп от лица, които не са
административни органи;
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2. чрез Единната електронна съобщителна
мрежа на държавната администрация или
виртуална частна мрежа за административни органи или при обективна технологична
необходимост.
(5) Данните за физическите лица от регистрите са достъпни за центровете за електронна идентификация по Закона за електронна
идентификация (ЗЕИ).
(6) Когато за достъп до регистър се изисква
регистрация, лицата, включително чрез техни
информационни системи, се идентифицират
пред него по реда на тази глава.
(7) Достъпът до регистрите се извършва
по следните начини:
1. синхронно с изпращане на заявка за
предоставяне на резултат в реално време
(модел „sync pull“);
2. асинхронно с изпращане на заявка за
предоставяне на резултат в по-късен момент
(модел „async pull“);
3. чрез служебно уведомяване до предварително регистрирана крайна точка (модел
„subscribe – push“).
(8) Достъпът до регистрите може да се
извърш ва д и рек т но и л и ч рез цен т ра лен
компонент, който гарантира спазването на
изискванията на тази глава и отговаря на
изисквания, определени от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
Централният компонент, включително правата
за достъп до ресурси чрез него, се управлява
от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
(9) Централният компонент задължително
се поддържа в тестови режим, както и в режим
за експериментална интеграция.
(10) За всеки достъп до регистрите се записва
време, удостоверено чрез електронни времеви
печати по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(ОВ, L 257 от 28 август 2014 г.) (Регламент
№ (ЕС) 910/2014).
(11) Документация на интерфейсите по
ал. 3, както и софтуерни библиотеки за достъп се предоставят публично, включително
на портала за разработчици по чл. 61.
(12) Достъпът до регистрите от административни органи се извършва като вътрешна
административна услуга.
Условия за достъп
Чл. 8. (1) Длъжностните лица, осъществяващи достъп до регистри и бази данни, използват
данните само във връзка с осъществяване
на правомощия, възложени на съответния
административен орган или в други случаи,
предвидени в закон.
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(2) Достъпът до регистрите и базите данни
се осъществява чрез подаване на заявление,
съдържащо минимум данни за:
1. произхода на заявлението – юридическото лице – заявител и информационната
система;
2. основанието за получаването на данните, включително номер на преписка, ако има
такава;
3. длъжностното лице, извършващо заявяването, ако има такова.
(3) Първичен администратор на данни
отказва достъп до данни на лицата, които ги
заявяват, когато в заявлението за достъп по
ал. 2 липсва един или повече от изискуемите реквизити или заявителят няма право да
получи данните съгласно закон.
(4) Заявлението по ал. 2, отговорът с поисканите данни и отказ по ал. 3 са само в
електронна форма.
(5) Процесите по обмен на данни по ал. 4 са
автоматизирани, а когато няма технологична
възможност за автоматизиран обмен между
информационните системи, се допуска ръчен
обмен по електронен път чрез потребителски
интерфейс.
(6) Първичен а дминист ратор може да
използва автоматизирани методи за ограничаване на количеството заявки за достъп до
регистър за определени периоди, когато големият брой заявки би нарушил нормалното
му функциониране.
(7) При системни нарушения на изискванията за обмен от страна на администрации,
използващи достъп до данни от регистър,
съответният първичен администратор има
право временно да преустанови правото на
достъп след съгласуване с председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
Удостоверителни административни услуги
Чл. 9. (1) Административните органи предоставят всички удостоверителни административни услуги и като електронни административни услуги чрез програмни интерфейси в
съответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Резултатът от предоставена по реда на
ал. 1 електронна административна услуга има
официална удостоверителна сила.
(3) Резултатът по ал. 1 се подписва електронно от съответния първичен администратор на данни, а времето на издаването му се
удостоверява чрез електронен времеви печат
по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС)
910/2014.
(4) Ръководителите на администрациите
или упълномощени от тях лица вписват услугите по ал. 1 и като вътрешни електронни
административни услуги в административния
регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
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Идентификация пред регистър или база данни
Чл. 10. (1) Информационните системи на
административните органи, на доставчиците
на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции, се идентифицират
пред регистрите чрез цифров сертификат,
вписан в ИИСДА, двустранно по протокол
TLS (Transport Layer Security – Сиг у рност
на транспортния слой), версия 1.2 или повисока, дефиниран в Препоръка RFC 5246,
приета от IETF (The Internet Engineering Task
Force – Целева група за Интернет инженеринг)
през август 2008 г.
(2) При вписването, заличаването или извличането на данни от регистър от длъжностни
лица лицата, които извършват вписването,
заличаването или извличането, се идентифицират по реда на ЗЕИ. Идентификация не се
изисква за извличане на данни от публични
регистри.
Изисквания към данните
Чл. 11. (1) Освен в случай на обоснована
технологична необходимост, съгласувана с
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, администрациите нямат право
да пазят пълни или частични копия на данни,
на които не са първични администратори.
(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася
за данни, събирани с цел предоставяне на
административни услуги, както и за данни,
съхранени като част от електронен документ,
създаден във връзка с административно обслужване.
(3) Администрациите поддържат система
за кохерентен кеш на данните за своите регистри, който:
1. съдържа най-често или най-скоро използваните данни, и
2. позволява достъп от повече от един
сървър едновременно.
(4) Ако в закон е предвидено правото на
лица да заявяват корекция на данни, отнасящи
се за тях, съответният първичен администратор предоставя тази функционалност като
електронна административна услуга.
(5) Всеки запис в регистър има уникален
идентификатор, генериран съгласно RFC 4122
или по друг начин, съгласно нормативен акт.
(6) В информационните системи на регистрите не може да се въвежда свободен текст
за данни, които представляват номенклатура
или информационен обект, вписан в регистъра
на информационните обекти.
Вписване и заличаване. Журнални записи
Чл. 12. (1) Всяка операция по вписване и
заличаване на обстоятелство в регистър се
извършва само чрез създаване на отделен
нов журнален запис, отразяващ актуалното
състояние.
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(2) Записи, които отразяват предходни
състояния, които вече не са актуални, се съхраняват с подходящ статус и информация за
периода на актуалност или правно действие.
(3) Записите не подлежат на изтриване
или на промяна.
(4) За всяка операция по вписване, заличаване или извличане на обстоятелства се
съхранява информация за момента на извършване и за лицето, съответно информационната
система, извършила операцията, освен ако
данните не са публични съгласно закон.
(5) За всяка операция по ал. 4 се съхранява
време, удостоверено чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент
№ (ЕС) 910/2014.
(6) Интегритетът на данните по ал. 1 – 2
и 4 се защитава чрез криптографски методи.
(7) Данните по ал. 1 – 2 и 4 са достъпни за
лицата, за които се отнасят, включително по
електронен път, когато са се идентифицирали
по реда на Закона за електронната идентификация, доколкото от закон не следва друго.
Достъпът се осъществява чрез потребителски
и програмни интерфейси.
(8) Централният компонент по чл. 7, ал. 8
съхранява журнален запис за всяко действие,
извършено чрез него.
(9) С цел предотвратяване на неоснователен
достъп регистрите използват методи, с които
гарантират, че е технологично неизпълнимо от
тях да се извлекат данни, без това да остави
журнален запис.
Обединяване на регистри
Чл. 13. Два или повече регистри могат да
се водят от една или повече администрации
чрез единна информационна система при
спазване на нормативната уредба за съответните регистри.
Версии и управление на промените
Чл. 14. (1) Всеки програмен интерфейс
по чл. 7, ал. 3 трябва да съдържа метаданни,
посочващи версията му.
(2) Структурираното описание на всеки
вид данни трябва да съдържа метаданни,
посочващи версията му.
(3) При промяна на интерфейсите и структурите по ал. 1 и 2 съответната версия се
заменя със следващата по-нова версия.
(4) В случаите по ал. 3 всички клиенти,
използващи версия, различна от последната,
получават информация за наличие на нова
версия като част от отговора на всяка заявка.
(5) Информацията по ал. 4 се предоставя
и в машинно четим формат, както и чрез
портала за разработчици по чл. 61.
(6) Регистрите и базите данни поддържат
активни всички версии на интерфейсите и
данните си минимум 24 месеца след тяхната
промяна, освен ако в закон не е предвиден
друг срок.
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Отворени данни
Чл. 15. (1) Регистрите и базите данни
поддържат публични, свободни и безплатни
интерфейси за свързани отворени данни по
реда на Закона за достъп до обществена информация.
(2) Данните по ал. 1 са с максимална
степен на детайлност и съдържат уникалния
идентификатор на всеки запис при спазване на
изискванията на относимото законодателство
за защита на личните данни.
(3) При публикуването на отворени данни
личните данни и друга защитена информация
в публичните регистри се анонимизират, а
частта от информацията, която не може да се
използва повторно, съгласно чл. 41б, ал. 1 от
Закона за достъп до обществена информация,
не се публикува.
(4) Анонимизирането по ал. 3 се извършва чрез заменяне на съответните данни с
резултата от прилагането на еднопосочна
функция върху тях, без да се дава възможност
за достигане до първоначалните данни чрез
множество експериментални прилагания на
еднопосочната функция.
(5) Интерфейсите по ал. 1 включват мета данни, определени от председател я на
Държавна агенция „Електронно управление“.
(6) А дминистративните органи следват
препоръките на World Wide Web Consortium:
1. Добри практики за данни в уеб (Data on
the Web Best Practices), 2016;
2. Добри практики за публикуване на
свързани данни (Best Practices for Publishing
Linked Data), 2014.
Раздел IIІ
Оперативна съвместимост
Общи положения
Чл. 16. (1) Информационните системи на
администрациите осъществяват комуникация
и други функции съгласно стандарти, описани в Регистъра на стандартите, или други
стандарти и препоръки на някоя от следните
организации:
1. Българския институт по стандартизация
(БИС);
2. Международната организация по стандартизация (ISO);
3. Меж д у народната елект ротех ническа
комисия (IEC);
4. World Wide Web Consortium (W3C);
5. Института на инженерите по електроника
и електротехника (IEEE);
6. Целевата група за интернет инженеринг
(IEFT);
7. Организацията за развитие на стандартите за структурирана информация (OASIS);
8. Европейския институт за стандартизация
в областта на телекомуникациите (ETSI);
9. Международния съюз по телекомуникации (ITU);
10. Фондация OpenID (OIDF);
11. Групата за управление на обекти (OMG);
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12. Европейския комитет по стандартизация (CEN);
13. Европейския комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC);
14. Европейската комисия;
15. Организацията на обединените нации/
Центъра за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT);
16. други.
(2) За комуникация информационните системи използват формализираните описания
на данни по чл. 3, ал. 2 при спазване на изискванията за управление на версии на чл. 14.
(3) За ком у никаци я с информационни
системи на други държави – членки на Европейския съюз, или на Европейската комисия
се използват спецификации и протоколи,
определени от Европейската комисия.
Унифициране на данни
Чл. 17. (1) Администрациите създават, обработват и предоставят данни в съответствие
с формализираните описания, вписани в регистъра на информационните обекти.
(2) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ може да издава
задължителни разпореждания към административните органи за промяна на информационните обекти по ал. 1.
(3) Формализираните описания на данните,
които подлежат на задължително унифициране, са:
1. имена;
2. адрес;
3. единен граждански номер;
4. личен номер на чужденец;
5. ЛН – личен номер (за гражданите на
Европейския съюз и техните семейства);
6. единен идентификационен код, определен
от Агенцията по вписванията;
7. единен идентификационен код (код по
БУЛСТАТ);
8. служебен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
9. наименование на юридическо лице;
10. телефонни номера;
11. други, определени от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
(4) Административните органи се стремят да използват формализирани описания,
дефинирани от програмата ISA (ISA core
vocabularies), schema.org и други стандартизирани описания.
(5) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ публикува структурите на унифицираните данни на портала
за разработчици по чл. 61.
Оперативна съвместимост при обмен на документи
Чл. 18. (1) Обменът на електронни документи, съдържащи електронни изявления между
администрациите, се извършва по технически протокол, определен от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
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(2) Протоколът по ал. 1 позволява:
1. обмен на документи между различни
системи за документооборот в различни администрации;
2. проследяване на движението на документа и етапа на процедурата по разглеждането
или съставянето му.
(3) Протоколът трябва да гарантира доставянето на електронните документи. В случай
на спиране на работа на някой от участниците документът се изпраща не по-късно от
един час от възстановяването на работата на
съответния участник.
(4) Административните органи могат да
използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват протокола
по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Раздел I
Предоставяне на електронни административни услуги
Общи положения
Чл. 19. (1) Електронните административни
услуги на администрациите се предоставят
изцяло автоматизирано освен в случаите,
когато е необходима експертна преценка или
действие от страна на длъжностно лице.
(2) Доставчикът на електронни административни услуги предоставя информацията по
чл. 13 ЗЕУ за електронните административни
услуги по разбираем и достъпен начин.
(3) Доставчикът предоставя подробна информация относно всяка предлагана от него
електронна административна услуга свободно
и безплатно, включително чрез официалната интернет страница на доставчика и чрез
Единния портал за достъп до електронни
административни услуги.
(4) Електронните административни услуги
се предоставят по достъпен начин, включително за лица с увреждания.
(5) При изграждане или надграждане на
информационни системи за предоставяне на
електронни административни услуги те задължително трябва да са на ниво 4, в случай че
изискват плащане, и на ниво 3 – в останалите
случаи, освен в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗЕУ
или ако в закон не е предвидено друго. Нивата
на предоставяне на административните услуги
се определят с § 1 от Наредбата за Административния регистър (ДВ, бр. 8 от 2016 г).
(6) Процесите по предоставяне на електронни административни услуги следват Методологията за усъвършенстване на работните
процеси за предоставяне на административни
услуги, утвърдена с Решение № 578 на Министерския съвет от 2013 г.
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(7) Електронните административни услуги
се предоставят в съответствие с принципите на
комплексното административно обслужване
по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Административните органи осигуряват
възможност на гражданите и организациите
да извършват по електронен път други правнозначими действия (разплащания, предоставяне на данни) по реда за предоставяне на
електронни административни услуги.
(9) При изграждането на електронни административни услуги ръководителите на администрациите се стремят да следват следните
принципи и препоръки:
1. да идентифицират нуждата от въвеждане на електронна административна услуга и
анализ на потребителските потребности;
2. да използват гъвкави методологии при
дефинирането и изграждането на електронни
административни услуги;
3. да извършват оценка на информационната
сигурност и защитата на личното пространство с оглед въвеждането на електронната
административна услуга;
4. да подготвят план за действие в случай
на технологична невъзможност за предоставяне на административната услуга по електронен път;
5. да насърчават гражданите да използват
електронната административна услуга;
6. да събират данни за използването и
потребителската удовлетвореност на електронната административна услуга.
Приемане на заявления за електронни административни услуги
Чл. 20. (1) Когато закон изисква идентификация за конкретната услуга, проверка на
самоличността на заявителя при подаване
на заявление по електронен път се извършва
незабавно от доставчика на административни услуги по реда на ЗЕИ, както и по други
начини, установени със закон.
(2) Заявление за електронна административна услуга може да се подава през публично достъпен потребителски интерфейс, през
програмен интерфейс или по друг начин при
наличие на съответна технологична възможност. Когато съществува внедрен програмен
интерфейс за предоставяне на електронни
административни услуги, административните
органи са длъжни да осигурят чрез него заявяване и получаване на съответните електронни
административни услуги.
(3) При липса на информационна система
за приемане на заявление за определена административна услуга се допуска електронно
за явяване чрез попълване на електронен
док у мент с нест ру кт у рирано съдържание
във формат по чл. 36 и изпращането му на
електронната поща на доставчика на административни услуги.
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(4) Всеки административен орган оповестява чрез официалната си интернет страница и
чрез единния портал за достъп до електронни
административни услуги официалните адреси
на електронна поща, на които могат да се
изпращат електронни документи.
(5) Заявлението се счита за получено от
доставчика в момента на постъпване в информационната му система.
(6) Интегритетът на заявлението и валидността на електронния подпис се установяват
автоматично или по изключение – ръчно, по
реда на чл. 27 от Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите.
(7) На заявителя се дава възможност да
разглежда подадените от него заявления.
(8) Заявление може да се подаде и чрез
пълномощник или посредник, което се указва при заявяване на услугата. Подаващият
заявлението прилага съответния документ за
упълномощаване или посредничество.
(9) Когато заявлението се подава от пълномощник чрез електронно овластяване по
ЗЕИ, пълномощно не се прилага.
(10) Документите, подадени по електронен
път, се приемат от лица, овластени от съответните доставчици на електронни административни услуги.
Установяване на интегритет и авторство
Чл. 21. (1) В случаите, когато закон изисква заявлението за електронна административна услуга да е подписано, заявлението и
приложените към него документи могат да
се подписват и с усъвършенстван електронен
подпис, след като физическото лице се е идентифицирало по реда на Закона за електронната
идентификация.
(2) За усъвършенстван електронен подпис
се счита и електронен подпис, положен чрез
криптографските к лючове, използвани за
електронна идентификация.
(3) Когато в нормативен акт за предоставянето на административни услуги е предвидено
установяване на авторството на изявления,
но не чрез саморъчен подпис, за нуждите на
предоставянето на електронни административни услуги авторството се установява чрез
обозначеното в електронното изявление име,
съответно наименование, на заявителя.
(4) Когато нормативен акт не изисква
установяване на авторство на изявления за
нуждите на предоставяне на електронни административни услуги, проверка за авторство
не се извършва.
(5) Интегритетът на предаваните електронни изявления през интернет чрез уеббазирани
потребителски интерфейси се осигурява чрез
използване на протокол HTTPS, като за установяване на криптирана връзка с потребителя на
услугата се използва протокол TLS (Transport
Layer Security – Сигурност на транспортния
слой), версия 1.1 или по-висока, дефиниран
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в Препоръка RFC 4346, приета от IETF (The
Internet Engineering Task Force – Целева група
за Интернет инженеринг) през април 2006 г.
(6) Интегритетът на предаваните електронни изявления през интернет чрез програмни
интерфейси се осигурява чрез използване
на протокол HTTPS, като за установяване
на криптирана връзка с потребителя на услугата се използва протокол TLS (Transport
Layer Security – Сигурност на транспортния
слой), версия 1.2 или по-висока, дефиниран
в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The
Internet Engineering Task Force – Целева група
за Интернет инженеринг) през август 2008 г.
(7) Интегритетът на предаваните към доставчиците на електронни административни
услуги електронни изявления чрез външни
носители се осигурява от получателя на електронната административна услуга.
Електронен адрес за връчване
Чл. 22. (1) Електронен адрес за връчване
на резултат от електронна административна
услуга е всеки адрес, на който автоматизирано може да се изпрати съобщение съгласно
общоприет стандарт.
(2) Електронен адрес може да е:
1. адрес на електронна поща;
2. адрес в рамките на система за сигурно
електронно връчване/система за електронна
препоръчана поща;
3. адрес на програмен интерфейс, по протокол, определен от доставчика на услугата.
Единен портал за достъп до електронни
административни услуги
Чл. 23. (1) Председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ изгражда
и поддържа единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).
(2) Единният портал за достъп до електронни административни услуги предоставя информация за всички електронни административни
услуги на всички административни органи,
лица, осъществяващи публични функции, и
организации, предоставящи обществени услуги, както и връзка към електронна форма
за тяхното заявяване.
(3) Единният портал за достъп до електронни административни услуги използва Административния регистър по чл. 61 от Закона за
администрацията за източник на актуални и
достоверни данни за предоставяните административни услуги, включително образците на
изискуемите документи, правните основания,
сроковете, тарифите и изискуемите лични
данни, за предоставяне на услугите.
Електронни плащания
Чл. 24. (1) Доставчиците на електронни
административни услуги са длъжни да приемат
плащания на такси във връзка с предоставяните електронни административни услуги
чрез елек т ронни платеж ни инст ру менти,
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включително банкови карти, в съответствие
със Закона за платежните услуги и платежните системи.
(2) В основанието за всяко плащане се
използва уникален идентификатор, свързан с
извършването на съответната услуга.
(3) Търговските банки, клоновете на чуждестранните банки и системните оператори
на платежни системи са длъжни да изпращат
на доставчиците на електронни административни услуги уведомление за всяко наредено
плащане за електронната административна
услуга независимо от начина на плащането.
(4) Потвърждението може да се извършва
и чрез Единна входна точка за електронни
разплащания в държавната и местната администрация, поддържан от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
(5) Доставчиците на електронни административни услуги не могат да изискват прилагане на копие от платежен документ като
средство за удостоверяване на плащането.
(6) Плащането се счита за извършено,
когато доставчикът на електронната административна услуга получи потвърж дение
от информационната система на съответния
електронен платежен инструмент по ал. 1.
(7) Справката за дължими данъци и други
публичноправни задължения с възможност
за плащане по електронен път може да бъде
вписана като административна услуга в Регистъра на услугите по Наредбата за Административния регистър.
Изисквания за осъществяване на електронни
административни услуги
Чл. 25. Доставчикът на електронни административни услуги изгражда система за
предоставянето на услугите, които отговарят
на следните изисквания:
1. процесът по заявяване и заплащане
на електронни административни услуги да
е непрекъснат, изцяло автоматизиран и да
започва и да приключва в една потребителска сесия, с изключение на получаването на
потвърждение за плащането;
2. да не изисква от заявителя данни, които доставчикът може да събере служебно от
първичния администратор на данните;
3. от заявителя да не се изисква да прикачва сканирани хартиени документи, когато
съществува възможност за извличането на
информацията в тях от други информационни
системи по електронен път;
4. от заявител, действащ в лично качество, да не се изисква да прикачва сканирани
документи или електронни документи, подписани предварително с електронен подпис, в
случаите, когато закон изисква декларирането
на определени обстоятелства; декларирането
на обстоятелства трябва да се извърши като
част от процеса по заявяване на услугата чрез
визуализиране на персонализиран електронен
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шаблон на изискуемата декларация и подходящ
навигационен елемент за изрично потвърждаване на декларацията; декларация, потвърдена
от заявителя, се прикачва в структуриран вид
към целия пакет документи и заявлението и
се подписва заедно с тях;
5. стъпките и полетата за попълване на
заявителя да не са повече от минимално
необходимите за извършването на услугата.
Общински и областни електронни административни услуги
Чл. 26. (1) Електронните административни услуги, предоставяни от общините и
областните администрации, се изграж дат
по унифициран референтен модел за всички
общини и областни администрации, определен от председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“. Председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“
уведомява Националното сдружение на общините в Република България за референтния
модел за общински услуги.
(2) Информационните системи за предоставяне на общински и областни електронни административни услуги поддържат възможност
за заявяване на най-често използваните услуги
към всички общини, съответно областни администрации, с една споделена инсталация
без нужда от допълнителна инсталация за
всяка община или областна администрация.
Електронно връчване
Чл. 27. (1) Връчване на електронни документи се извършва по реда на чл. 26 ЗЕУ.
(2) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ изгражда и поддържа система за сигурно електронно връчване като модул на ЕПДЕАУ, чрез която се
извършва сигурно електронно връчване на
документи, свързани с електронни административни услуги.
(3) Система за сигурно електронно връчване
е информационна система, която предоставя
услуга за електронна препоръчана поща по
смисъла на чл. 3, т. 36 от Регламент № (ЕС)
910/2014.
(4) Електронните документи, които подлежат на връчване, са документи – резултат от
изпълнение на електронни административни
услуги, актове, фишове, електронни фишове
и наказателни постановления по смисъла
на Закона за административните нарушения
и наказания, както и други документи или
актове, при които връчване или съобщаване
се изисква от закон.
(5) Сис т ем и т е за си г у рно елек т рон но
връчване трябва да отговарят и на следните
изисквания:
1. да предоставят програмен интерфейс,
чрез който друга информационна система да
изпрати електронен документ за връчване, след
като посочи лицето, на което да бъде връчен;
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2. след успешно връчване да известяват
автоматизирано по електронен път информационната система, която е изпратила електронен
документ за връчване;
3. да приемат за успешно връчен само документ, който е бил отворен от лице, след като
то се е идентифицирало по реда на Закона за
електронната идентификация;
4. точното време на всяко действие в системата да се удостоверява чрез електронен
времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014;
5. да гарантират неразкриването на защитена информация от трети лица.
Раздел II
Посредници при предоставяне на електронни
административни услуги
Общи положения
Чл. 28. (1) Посредник при заявяване на
електронни административни услуги може да
бъде лице, осъществяващо публични функции,
или организация, предоставяща обществени
услуги.
(2) Посредникът подпомага процеса на
заявяване и/или получаване на резултата от
съответната услуга.
(3) Посредникът действа с оглед максимална
защита на интересите на заявителя.
Изисквания към дейността на посредниците
Чл. 29. (1) Посредникът организира дейността си по начин, който осигурява обслужване
на потребителите на административни услуги
на едно място, лесно за намиране и достъп.
(2) Посредникът:
1. предоставя информация за електронните административни услуги на достъпен и
разбираем език;
2. отговаря на запитвания от общ характер;
3. разяснява изискванията, на които трябва да отговаря заявлението за заявяване на
електронните административни услуги;
4. попълва и изпраща заявленията за електронна административна услуга;
5. дава информация за хода на работата
по преписката;
6. информира получателите на електронни
административни услуги за условията и особеностите на получаването им, включително
за актовете – резултат от услугите, както и
за процедурите за подаване на жалби и за
решаване на спорове във връзка със съответните услуги.
(3) Посредник ът т рябва да притежава
удостоверение за квалифициран електронен
подпис, което да бъде използвано във връзка
с дейността му на посредник при електронни
административни услуги.
(4) По искане на посредника доставчикът
на електронни административни услуги му
предоставя образец на заявление и актуална
информация в обем, необходим и достатъчен
за изпълнение на дейностите по заявяване на
електронната услуга.
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Процедура за заявяване и получаване на електронни административни услуги чрез посредник
Чл. 30. (1) Отношенията между посредника
и заявителя възникват въз основа на договор.
Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ утвърждава образец на
договор.
(2) Посредникът проверява чрез допустимите средства самоличността на получателя
на електронната услуга и ако е необходимо – други данни за тези лица, необходими
за ползването на услугата.
(3) При заявено получаване чрез лицензиран
пощенски оператор издаденият индивидуален
административен акт се изпраща по реда на
чл. 7, ал. 5 от Наредбата за административното обслужване.
Такси и възнаграждения за посредничество
Чл. 31. (1) Дължимите такси за ползване
на електронна административна услуга, ако
такива са определени от доставчика на услугата, са за сметка на получателя на услугата.
(2) Дъ л ж ими те такси се зап лащат по
банков или електронен път или на каса при
посредника – с банкова карта или в брой.
При заплащане на услугата по банков път
полу чателят представя идентификатор на
извършеното плащане.
(3) Приемането на дължими такси и други
публичноправни задължения от посредника и
заплащането им към доставчиците на електронни административни услуги се извършват
съгласно действащото законодателство.
(4) Посредникът при заявяване на електронни административни услуги може да осъществява дейността си срещу възнаграждение.
(5) Посредникът информира получателя на
електронната административна услуга относно
дължимото възнаграждение за посредничество
по ясен и разбираем начин преди възлагането
на представителството.
Г л а в а
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ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ
В АДМИНИСТРАЦИИТЕ
Общи положения
Чл. 32. (1) Административните органи са
длъжни да използват система за електронен
документооборот и да участват в електронен
обмен на документи с други администрации.
(2) Не се допуска обмен на документи на
хартиен носител, освен в случаите, когато
това е определено със закон.
(3) Обменът на електронни документи се
извършва между участници, регистрирани в
Административния регистър.
(4) Обменът на електронни документи се
извършва чрез протокола по чл. 18, ал. 1,
като протоколът се публикува на портала за
разработчици по чл. 61.
(5) При обмен на електронни документи
всички участници са равнопоставени.
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(6) Електронните документи и техни резервни копия се съхраняват за срок, определен
от съответния ръководител, освен ако в закон
не е определен срок за съхраняване на съответния документ. След изтичане на срока се
архивират според правилата по чл. 43.
(7) Административните органи са длъжни
да използват и системи за бази данни за знание с възможност за пълнотекстово търсене,
където да съхраняват електронни документи,
описващи всички процедури и добри практики,
отнасящи се до дейността им.
(8) Достъпът до системите по ал. 7 е свободен и безплатен за всички администрации.
Изисквания към обмена на електронни документи
Чл. 33. (1) Обменът на електронни документи се извършва чрез директна комуникация
между системите за електронен документооборот на участващите администрации.
(2) Обменът се извършва чрез криптирана
връзка по начин, определен с протокола по
чл. 18, ал. 1.
(3) Обменът се осъществява в съответствие с Наредбата за обмена на документи в
администрацията.
(4) Идентификаци ята на системите за
електронен документооборот се извършва
чрез удостоверенията на съответните администрации по реда на чл. 10, ал. 1 и 2.
(5) В обмена може да участва и централен
компонент, който получава информация от
участниците. Централният компонент задължително се поддържа в тестови режим, както
и в режим за експериментална интеграция.
Изисквания към системите за електронен
документооборот
Чл. 34. (1) Системите за електронен документооборот трябва да поддържат протокола
по чл. 18, ал. 1.
(2) Достъпът до системите на длъжностните
лица се извършва по реда на ЗЕИ.
(3) Системите трябва да позволят подписване на документите с електронен подпис по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис и на тази наредба.
(4) Системите трябва да предоставят програмни интерфейси за достъп до своите преписки и документи, както и за получаване на
входящи номера и регистриране на преписки.
(5) Системите трябва да съхраняват информация за всяка процедура по обмен на
електронни документи, включително с електронен времеви печат по глава III, раздел 6
от Регламент № (ЕС) 910/2014.
(6) Информацията по ал. 4 не подлежи на
изтриване и модификация и интегритетът є
се защитава чрез криптографски методи.
Подаване на документи от граждани и организации
Чл. 35. (1) Системите за електронен документооборот могат да поддържат и приемане
на документи от граждани и организации по
електронен път.
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(2) Приемането се осъществява чрез публичен интерфейс, отговарящ на изискванията
за ползваемост по глава пета.
Видове и формати на електронните документи
Чл. 36. (1) Електронните документи могат
да бъдат със структурирано и с неструктурирано съдържание и трябва да използват
отворени формати.
(2) Електронните документи със структурирано съдържание са електронни документи,
които имат предварително дефинирана структура посредством общоприет стандарт и които
отговарят на изискванията на протокола по
чл. 18, ал. 1.
(3) Електронните документи с неструктурирано съдържание са всички електронни
документи извън тези по ал. 2.
(4) За текстови документи, електронни
таблици и презентационни документи се използва ISO/IEC 26300 – OASIS Open Document
Format for Office Application, освен ако няма
обоснована технологична необходимост от
друг формат.
Електронно подписване на документи в администрацията
Чл. 37. (1) Електронните документи се
подписват с електронен подпис, издаден по
реда на Наредбата за удостоверенията за
електронен подпис в администрациите.
(2) Проверката на интегритета на документите и на валидността на електронния подпис
става автоматично или по изключение – от
определено длъжностно лице, по реда на
чл. 27 от Наредбата за удостоверенията за
електронен подпис в администрациите.
(3) За електронно подписване на XML
базирани документи се използва форматът
XAdES (XML Advanced Electronic Signature),
формулиран в стандарт Final draft ETSI EN
319 132-1 V1.1.0 February 2016 – Препоръка TS
101 903 от април 2004 г. на ETSI (European
Telecommunications Standards Institute – Европейск и и нс т и т у т за с та н дар т иза ц и я в
телекомуникациите), и основан на Препоръка XML Signature Syntax and Processing
(Синтаксис и обработка на XML подписи),
приета от консорциума W3C (World Wide
Web Consortium – Консорциум на световната
мрежа) на 12 февруари 2002 г.
Г л а в а

п е т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И СОФТУЕРНИТЕ
КОМПОНЕНТИ
Общи положения
Чл. 38. (1) Всички информационни системи
и софтуерните компоненти в администрацията,
в т.ч. регистри, интернет страници, вътрешни
информационни системи, потребителски интерфейси към съществуващи системи, системи
за предоставяне на електронни администра-
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тивни услуги и за електронен документооборот, трябва да отговарят на изискванията на
тази глава.
(2) Общите и специфичните изисквания към
системите според тази наредба се включват в
техническата спецификация при изграждане
и надграждане на системи.
(3) При изготвяне на задания за провеждане
на обществени поръчки, чийто обхват включва изграждане и надграждане на софтуерни
компоненти и софтуерната част на информационни системи, възложителите изготвят
техническите си задания и спецификации на
базата на образец съгласно приложение № 1.
(4) Образецът се използва независимо
дали в рамките на поръчката са включени и
дейности, свързани хардуер, мрежова инфраструктура и др.
(5) Образецът може да се изменя и допълва
съобразно дейностите и услугите в обхвата на
обществената поръчка и конкретните изиск
вания на възложителите.
(6) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ публикува образеца
в електронна форма на интернет страницата
на агенцията.
(7) При вътрешно изграждане и надграждане на информационни системи и софтуерни компоненти администрациите спазват
изискванията, включени в образеца съгласно
приложение № 1.
Ползваемост и достъпност
Чл. 39. (1) Председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ утвърждава
препоръки към потребителските интерфейси.
(2) Уеббазираните потребителски интерфейси на информационни системи, интернет
страници и портали трябва да отговарят на
изискванията на WCAG 2.0 (Web Content
Accessibility Guidelines 2.0 на World Wide Web
Consortium).
(3) Потребителските интерфейси на публичните елементи от информационните системи и интернет страниците трябва да бъдат
с адаптивен дизайн и структура, така че да
са достъпни и удобни за обичайна употреба
както от мобилни устройства, така и от настолни устройства.
(4) Администрациите разработват и публикуват на видно място в официалните си
интернет страници политика за достъпност на
съдържанието за хората с увреждания, която:
1. отразява мерките, които администрацията предприема за удовлетворяване на
нуждите на различните потребители и лицата
с увреждания;
2. съдържа информация относно начина,
по който лицата с увреждания участват в процеса на разработване и развитие на интернет
страницата;
3. определя мерките и средствата за управление и поддържане на нивото на достъпност;
4. съдържа план за провеждане на тестовете
за достъпност.
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Институционална идентичност
Чл. 40. (1) Интернет страниците на администрациите трябва отговарят на правилата
за институционална идентичност, определени
от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
(2) Правилата съдържат изисквания наймалко за следните компоненти:
1. разположението на наименованието и
символите на администрацията;
2. съдържанието и поредността на елементите в менютата;
3. навигационната структура на интернет
страниците;
4. разполагането на банери с връзки към
други интернет страници;
5. метаданните за обработване при автоматизирано търсене, както и други метаданни
за използване от външни приложения.
Софтуерна архитектура
Чл. 41. (1) Всяка функционалност на сървърните компоненти на системите, която е
достъпна за потребителите, трябва да е достъпна и като публичен програмен интерфейс
чрез уебуслуга.
(2) Всички системи трябва да комуникират
помежду си единствено с публично документирани програмни интерфейси. Дост ъпът
до програмните интерфейси се определя от
ръководителя на съответната администрация.
(3) Публичните програмни интерфейси
трябва да поддържат атрибут за версия. Старите версии трябва да са достъпни минимум
24 месеца след публикуването на нова версия.
(4) Когато обхватът на системата предполага
използване от повече от една администрация,
то системата трябва да е изградена така, че с
една инсталация да могат да бъдат обслужвани
съответните администрации.
(5) Инста лирането на нова верси я на
системите трябва да се извършва, без те да
спират работа.
(6) В извънредни случаи, когато технологични причини налагат това, спирането на
работата на системата се извършва извън
работното време на администрацията, като
за това се уведомяват председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ и
всички заинтересовани страни не по-късно
от два работни дни преди спирането.
Резервни копия
Чл. 42. (1) Длъжностно лице, определено
от съответния ръководител, осигурява автоматизираното създаване на резервни копия
на всички данни и електронни документи
най-малко всеки ден. Допуска се създаване на
копия само на новите и променените данни
и документи.
(2) Резервните копия се съхраняват на
носител, различен от този, на който са разположени данните или електронните документи.
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(3) Съхраняват се най-малко последните
три резервни копия.
(4) Резервните копия се криптират с публичния ключ на съответната администрация.
(5) Резервните копия се изпитват за консистентност и интегритет чрез пробно възстановяване на данни най-малко веднъж месечно.
Дългосрочно съхранение на електронни документи
Чл. 43. (1) На дългосрочно съхранение
подлежат електронни документи, по-стари от
две години, чийто срок на валидност е изтекъл, освен ако в закон не е предвидено друго.
(2) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ изготвя насоки
за дългосрочно съхранение на електронни
документи.
Отворен код, документация и авторски права
Чл. 44. (1) Системите по чл. 58а, т. 1 ЗЕУ
се разработват с отворен код от началото на
всеки проект за изграждане или надграждане.
(2) Изходният код и документацията на
системите се предоставят публично в обем
на авторските права под един от следните
лицензи:
1. EUPL (European Union Public License);
2. GPL (General Public License) 3.0;
3. LGPL (Lesser General Public License);
4. AGPL (Affero General Public License);
5. Apache License 2.0;
6. New BSD license;
7. MIT License;
8. Mozilla Public License 2.0.
(3) Авторските права върху разработените
системи и софтуерни компоненти трябва да
бъдат уредени в проекта на договор по чл. 31,
ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки
и трябва да възникват в пълен обем за възложителя като произведения, създадени по
поръчка по смисъла на чл. 42 от Закона за
авторското право и сродните му права.
Информационна сигурност
Чл. 45. (1) Всички доставчици на електронни административни услуги са длъжни
да използват удостоверения за автентичност
на уебсайтове, на които са разположени официалните интернет страници или на които
са разположени информационните системи,
чрез които се предоставят електронни административни услуги.
(2) За осигуряване на сигурен достъп до
интернет страниците и другите услуги в интернет посредством наименование на домейн
трябва да се използва услугата DNSSec (Domain
Name Service – Security – Сигурна услуга за
името на домейна), основана на препоръки
RFC 2535 и 2931, приети от IETF (The Internet
Engineering Task Force – Целева група за интернет инженеринг) през март 1999 г.
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(3) В случай че в информационна система
или база данни се съхраняват пароли, те трябва
да бъдат съхранявани, след като бъдат транс
формирани с един от следните алгоритми:
bcrypt, scrypt (RFC 7914), PBKDF2.
(4) Информационните системи, вк лючващи уебинтерфейс, трябва да следват актуалните препоръки на OWASP (Open Web
Application Security Project), в т.ч. OWASP
Application Security Verification Standard.
Отчитане на астрономическо време
Чл. 46. (1) Информационните системи
отчитат астрономическото време по стандарт
UTC (Coordinated Universal Time), базиран
на Препоръка 460-4 „Standard Frequency and
Time Signal Emissions – Стандартна честота
и излъчване на времеви сигнал“ от 1986 г.
на Международния съюз по телекомуникации (ITU – International Telecommunications
Union).
(2) Времето за настъпването на факти с
правно или техническо значение се отчита
с точност до година, дата, час, минута и
секунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006. При технологична
необходимос т се доп уска и о т ч и та не до
милисекунда.
(3) Времето се отчита по националната
часова зона (UTC+2).
(4) При комуникация с информационни
системи на други държави – членки на Европейския съюз, или на Европейската комисия
времето се отчита по съответния стандарт,
определен от Европейската комисия.
(5) За синхронизация на часовниците на
мрежовите сървъри, използвани от доставч и ц и т е на елек т рон н и а д м и н ис т рат и вн и
услуги, трябва да се използва протоколът
NTP V4 (Network Time Protocol, версия 4.0 и
сл.), основан на Препоръка RFC 1305, приета от IETF (The Internet Engineering Task
Force – Целева група за интернет инженеринг) през март 1992 г., като се осигурява
хронометрична детерминация с времевата
скала на UTC, или аналогичен.
(6) Изискванията за отчитане на астрономическо време се отнасят и до информационните системи на лицата, осъществяващи
п убли чни фу нк ции, и до организации те,
предоставящи обществени услуги.
(7) Астрономическото време в информационните системи се отчита от сървъра.
Наименования на домейни
Чл. 47. (1) Наименованията на домейните
и поддомейните, използвани от административните органи, се определят от съответния
ръководител.
(2) Интернет страниците на административните органи трябва да са достъпни чрез
домей н, форм и ра н ка к т о ч рез п рефи кса
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„www“ („World Wide Web“), определен като
стандарт от консорциума W3C („World Wide
Web Consortium“), така и без него.
(3) Официалните домейни, използвани
от административните органи, трябва да
са в националните домейни от първо ниво
(ccTLD) – „.bg“ на латиница и „.бг“ на кирилица, или да са поддомейни на „government.bg“.
(4) Интернет страниците, които са достъпни чрез поддомейн на домейн „government.
bg“, трябва да са достъпни и чрез същия
поддомейн на домейни „gov.bg“ и „правителство.бг“. Поддомейните на „правителство.
бг“ трябва да са на кирилица.
(5) Официалните страници на централните
администрации могат да са достъпни чрез
отделни домейни или като поддомейни на
„government.bg“.
(6) При формиране наименованията на
домей н и т е и под домей н и т е, к а к т о и на
адресите на електронна поща, използвани
от областните администрации, се прилагат
съответно правилата по ал. 2 – 4, както и
следните правила:
1. официалните домейни, използвани от
областните администрации, трябва да са
поддомейни на „government.bg“;
2. официалните домейни, използвани от
областните администрации, трябва да се
формират от транслитерацията на наименованието на съответни я областен г ра д;
наименованията на домейните на Софийска
област са „www.sofia-oblast.government.bg“ и
„www.sofia-region.government.bg“.
(7) При формиране на наименованията
на домейните и поддомейните, както и на
адресите на електронна поща, използвани
от общинските администрации, се прилагат
съответно правилата по ал. 2 – 4, както и
следните правила:
1. официалните домейни, използвани от
общинските администрации, трябва да се
формират от транслитерацията на наименованието на съответната община, както и
с изписването им на кирилица;
2. ако домейнът, формиран по правилата
на т. 1, е зает от друга организация, официалният домейн, използван от съответната
общинска администрация, се формира, като
към наименованието на съответната община
се добавя думата „град“ или думата „община“, транслитерирани по реда на Закона за
транслитерацията, както и с изписването
им на кирилица.
(8) Интернет страниците на общинските
съвети трябва да са достъпни от интернет
страниците на съответните общински администрации, ако се поддържат отделно. В
този случай наименованията на домейните
се формират с използване на префикс метод
по следния начин: „www.savet.sofia.bg“, „savet.
sofia.bg“ и „съвет.софия.бг“, съответно.
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РЕГИСТРИ И СИСТЕМИ НА ДЪРЖАВНА
АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
Раздел I
Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност
Общи положения
Чл. 48. Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по
целесъобразност в областта на електронното
управление и използването на информационните и комуникационните технологии в
дейност та на а дминист рат ивни те органи
и техните администрации е публична и се
изгражда и поддържа от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 49. За нуждите на информационната
система по чл. 48 на вписване подлежи предоставяната от административните органи
информация за:
1. тригодишните бюджетни прогнози за
разходите в областта на електронното управ
ление за съответния период с разшифровка
по икономически тип от Единната бюджетна
класификация (ЕБК) – параграфи и подпараграфи;
2. проектобюджетите за следващата година:
а) за разходите в областта на електронното
управление за съответния период с разшифровка по икономически тип от ЕБК – параграфи
и подпараграфи;
б) за използваните ИКТ – по кодовете
от общия терминологичен речник (CPV) до
петия знак;
3. утвърдените бюджети и извършените
промени по бюджетите:
а) за разходите в областта на електронното
управление за съответния период с разшифровка по икономически тип от ЕБК – параграфи
и подпараграфи;
б) за използваните ИКТ – по кодовете
от общия терминологичен речник (CPV) до
петия знак;
4. текущите и годишните отчети:
а) за разходите в областта на електронното
управление за съответния период с разшифровка по икономически тип от ЕБК – параграфи
и подпараграфи, а при наличие – и друга
аналитична информация;
б) за използваните ИКТ – по кодовете
от общия терминологичен речник (CPV) до
осмия знак.
Вписване и съгласуване
Чл. 50. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет определят длъжностни лица, които
вписват информацията по чл. 49 в системата
по чл. 48.
(2) Лицата по ал. 1 вписват информацията
по чл. 49 в срокове, както следва:
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1. по т. 1 и 2 – в десетдневен срок от датата
на утвърждаване на указанията на министъра
на финансите за подготовката на бюджетните
документи в рамките на бюджетната процедура за съответната година (информацията за
прогнозите и проектобюджетите);
2. по т. 3 – за утвърдените бюджети в седемдневен срок от датата на утвърждаване
на указанията на министъра на финансите
за изпълнението на държавния бюджет и на
сметките за средства от Европейския съюз
и в седемдневен срок от извършването на
промените по бюджетите по реда на Закона
за публичните финанси;
3. по т. 4 – за представените тримесечни
отчети за касовото изпълнение – в седемдневен срок от одобряването им от Информационната система за Управление на държавното
съкровище на Министерството на финансите
и за представянето на тримесечната информация за разходите по бюджетни програми – в
същия срок.
(3) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ или определени от
него длъжностни лица съгласуват вписаните
данни по ал. 2, т. 1 в десетдневен срок, но не
по-късно от 5 дни преди сроковете за представяне на бюджетните документи в Министерството на финансите. След изтичането на
срока по изречение първо вписаните данни
се считат за съгласувани без бележки.
(4) В случай на отрицателно становище или
съгласуване с бележки по ал. 3 съответният
първостепенен разпоредител с бюджет отразява бележките на председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“ и вписва
променените данни в системата по чл. 48 или
изготвя мотивирано становище и го изпраща
до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ чрез системата по чл. 48
в случай на пълно или частично неприемане
на бележките.
Раздел II
Регистър на проекти и дейности
Обхват
Чл. 51. Регистърът на проектите и дейностите е публична електронна база данни и
съдържа данни за всички проекти и дейности
в областта на електронното управление и
информационните и комуникационните технологии в администрациите.
Вписване
Чл. 52. (1) В регистъра по чл. 51 се вписват
данни и информация съгласно чл. 7д, ал. 1
и 2 от Закона за електронното управление,
включително необходимите за извършване
на проверка на предложения за проекти и
дейности, включени в правилата по чл. 53,
ал. 2, на следните етапи като минимум:
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1. проектна идея – предложения за проекти
и дейности, общите и специфичните цели,
съответствие със стратегически и програмни документи в областта на електронното
управление, пълно описание на дейностите в
областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии
в администрациите, очакваните резултати и
измеримите индикатори за резултат, включително по отношение на гражданите и бизнеса,
информация за необходими изменения на
нормативната рамка за осигуряване на съответствие със законодателството за електронното управление, изготвяне на план-график
и индикативен бюджет;
2. изготвяне на техническо задание – пълна
техническа спецификация, задание и свързани
с него документи преди провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки;
3. осъществяване на:
a) предварителен контрол;
б) текущ контрол;
в) последващ контрол, в т.ч. оценка на
качеството на изпълнение;
4. приемане на резултат;
5. анализ на постигнатите резултати – анализ на поставените индикатори и постигнатия
резултат за тях.
(2) Ръководителите на администрациите
определят длъжностни лица, които извършват
вписването в регистъра по чл. 51.
(3) Лицата по ал. 2 вписват данните по
чл. 7д, ал. 1 ЗЕУ за съответния етап не покъсно от 14 дни от възникването им.
(4) При промяна на информацията по ал. 1
лицата по ал. 2 вписват съответните промени
не по-късно от 7 дни след възникването на
промяната.
(5) Данните, които се вписват в регистъра,
включват цялата документация за съответното
обстоятелство, включително финансови параметри и връзка към проектното хранилище
по чл. 58, ал. 2.
(6) Документите задължително се въвеждат във формат ISO/IEC 26300 – OASIS Open
Document Format for Office Application.
(7) Прогнозните стойности и бюджетите
се вписват в структуриран вид.
(8) Регистърът по чл. 51 поддържа интеграция с информационни системи за електронно
кандидатстване по оперативните програми на
Европейския съюз.
Утвърждаване на проектни предложения
Чл. 53. (1) Председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ или определено от него длъжностно лице утвърждава
проектните предложения, вписани в регистъра
по чл. 51, в срок две седмици след вписването им.
(2) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ утвърждава правила
за извършване на проверки на предложения
за проекти и дейности.
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(3) В правилата по ал. 2 се урежда при
проверка на проектно предложение да се
установява поне:
1. за проектна идея:
а) дали отговаря на мярка в стратегически
документ;
б) дали посочените цели могат да бъдат
постигнати чрез проекта;
в) дали начинът на изпълнение е подходящо избран;
2. за технически спецификации – дали
отговарят на изискванията на Закона за електронното управление и действащото в тази
сфера законодателство;
3. за план-графика – дали поставените
срокове отговарят на обема на работа;
4. за индикативния бюджет – дали отговаря на пазарните нива за съответната стока
или услуга.
(4) Ако проектното предложение съдържа
несъответствия, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ или
определено от него длъжностно лице дава
предписания за отстраняването им от администрацията в едномесечен срок.
(5) Отказът да се утвърди проектно предложение се мотивира и се вписва в регистъра
по ал. 1 заедно с мотивите.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването му по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) При липса на отказ проектното предложение се счита за утвърдено.
(8) Регистърът поддържа списък на всички
утвърдени и неутвърдени проекти.
Достъп до регистъра
Чл. 54. (1) Достъпът до регистъра е свободен и безплатен.
(2) Регистърът предоставя публична справочна функционалност и функционалност за
пълнотекстово търсене.
(3) Регистърът позволява абониране за известия по определени критерии. Известията
се изпращат чрез уебуслуги, по електронна
поща или RSS (Rich Site Summary) или еквивалентен стандарт.
Раздел III
Регистър на информационните ресурси
Обхват
Чл. 55. (1) Регистърът на информационните
ресурси е електронна база данни и съдържа
данни за всички информационни ресурси в
държавната администрация, в т.ч. единната
електронна съобщителна мрежа на държавната
администрация, с изключение на тези, чието
предназначение е за работа и съхранение на
класифицирана информация.
(2) Информационни ресурси са:
1. хардуер, в т.ч. сървъри, настолни и мобилни компютри и устройства;
2. мрежово оборудване;
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3. софтуер;
4. софтуерни лицензи.
(3) За всеки хардуерен и мрежови информационен ресурс се поддържат най-малко
следните метаданни:
1. вид;
2. марка и модел;
3. продуктов номер;
4. сериен номер;
5. производител;
6. доставчик;
7. година на производство;
8. година на закупуване;
9. срок на гаранционна поддръжка;
10. история и условията на гаранционната
и извънгаранционната поддръжка;
11. цена на придобиване;
12. разходи за извънгаранционна поддръжка.
(4) За всеки софтуер се поддържат наймалко следните метаданни:
1. фирма-разработчик или отдел (вътрешен
изпълнител);
2. изходен код или връзка към хранилището
по чл. 58, ал. 2, ако са налични;
3. година на изграждане;
4. срок на гаранционна поддръжка;
5. история и условия на гаранционната и
извънгаранционната поддръжка;
6. версия;
7. договори за разработка и надграждане;
8. други свързани със софтуера информационни ресурси;
9. цена;
10. разходи за извънгаранционна поддръжка.
(5) За всеки вид лицензиран софтуерен продукт се поддържат най-малко следните данни:
1. разработчик;
2. доставчик;
3. срок;
4. използвана и максимална възможна
версия;
5. условия за ползване;
6. брой закупени лицензи;
7. тип на лицензирането (на процесор, на
ядро, на работна станция, на инсталация и др.);
8. единична цена.
(6) Годишните планове за обновяване на
информационните ресурси за всеки от видовете по ал. 3 – 5, като за годишния план за
всеки ресурс или група ресурси се вписва:
1. планираният месец на обновяване;
2. причината за обновяване;
3. планираният бюджет.
(7) Регистърът се съхранява безсрочно.
Вписване и заличаване
Чл. 56. (1) Административните органи са
длъжни да вписват в регистъра по чл. 55,
ал. 1 данните за информационните ресурси в
едномесечен срок от въвеждането, съответно
от извеждането им от експлоатация.
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(2) Вписването и заличаването се извършват
чрез потребителски или програмен интерфейс
на регистъра, както и чрез регистъра по чл. 51
след приключването на проект или дейност,
резултатът от които подлежи на вписване в
регистъра по чл. 55.
(3) Потребителският и програмният интерфейс на регистъра позволяват обмен на
вписани и заличени данни с външни информационни системи.
(4) Ръководителите на администрациите
определят длъжностни лица, които извършват
вписването и заличаването или отговарят за
автоматизираното вписване и заличаване.
(5) Автоматизираното вписване и заличаване се извършват чрез програмния интерфейс
по ал. 2.
(6) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ възлага проверки
и одити за установяване на актуалността на
вписаната в регистъра информация.
Достъп до регистъра
Чл. 57. (1) Достъп до регистъра имат:
1. председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ и определени от него
лица – до пълното съдържание на регистъра;
2. ръководителите на администрациите
и определени от тях лица – до данните за
съответната администрация;
3. всяко лице – до справочни данни и данни
за всички ресурси, с изключение на данни за
модели, продуктови и серийни номера.
(2) Рег ист ърът п редоставя аг рег и рани
справки по всички комбинации от вписани
обстоятелства, в т.ч. администрации, за които
се отнасят.
Раздел IV
Хранилище за изходен код
Общи положения
Чл. 58. (1) Хранилището за изходен код
е информационна система за съхранение и
достъп до изходен код, включваща система
за контрол на версиите.
(2) Хранилището позволява неограничен
брой проектни хранилища, като всяко проектно хранилище се отнася за един проект.
(3) Всяко проектно хранилище се отнася
към определена администрация.
(4) В хранилището се съхранява кодът на
всички проекти или части от проекти, разработени за администрацията по поръчка,
отговаряща на условията на чл. 58а, т. 1 ЗЕУ.
Управление и достъп до хранилището
Чл. 59. (1) Достъпът до изходния код в
хранилището е свободен и безплатен.
(2) Използването на изходен код се урежда от избрания лиценз по чл. 44, ал. 2 – 3 за
съответното проектно хранилище.
(3) Създаването на потребителски профил и на проектно хранилище е свободно и
безплатно.
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(4) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ определя длъжностни лица, които администрират хранилището.
(5) Достъп за запис в съществуващо проектно хранилище се предоставя по ред, определен от председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
(6) Копие от съдържанието на хранилището
е достъпно и през платформата GitHub.com.

(5) Порталът позволява подаване на предложения от страна на заинтересовани страни.
Предложенията се приемат или отхвърлят от
длъжностни лица, определени от председателя
на Държавна агенция „Електронно управление“, които изпращат отговор или коментар
на предложението.

Работа с проектно хранилище
Чл. 60. (1) Изпълнителите по договори за
изграждане и надграждане на софтуер използват проектни хранилища за ежедневна работа.
(2) Лица извън администрацията и изпълнителите могат да предлагат подобрения в
проектното хранилище.
(3) Изпълнителите, а в случай, че проектът
е приключил – ДПЕСО, преглеждат предложените подобрения в 30-дневен срок, след
което ги приемат или отказват мотивирано.
(4) Приемане се извършва чрез съответната
функционалност за обединяване на промени
на системата за контрол на версиите.

Орган за контрол
Чл. 63. (1) Председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ осъществява контрол по изпълнението на наредбата.
(2) Председателят ежегодно представя отчет
за осъществения контрол пред Министерския
съвет.
(3) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ периодично възлага
извършване на проверки за съответствие на
регистри с изискванията на тази наредба.
(4) При системно неспазване на предписанията на председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“ от страна на първичен администратор на данни той изготвя
доклад до Министерския съвет.

Раздел V
Портал за разработчици
Обхват
Чл. 61. (1) Председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ изгражда и
поддържа портал за разработчици на интернет
адрес: dev.egov.bg.
(2) В портала за разработчици се поддържат:
1. библиотеки за достъп до регистри;
2. библиотеки, предоставящи обща функционалност;
3. документация на интерфейсите на рег ис т ри т е и информа ц ионни т е сис т ем и в
структуриран вид;
4. инструкции за интеграци я за всеки
регистър;
5. връзки към изходния код на библиотеки,
регистри и други информационни системи.
Поддържане
Чл. 62. (1) При изготвяне на технически
задания административните органи задължително включват изискване за добавяне
и поддържане на съответните елементи в
портала по чл. 61.
(2) Регистрацията в портала е свободна и
безплатна.
(3) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ определя длъжностни лица, които администрират портала.
(4) Длъжностните лица по ал. 3 предоставят
права на други длъжностни лица, определени
от ръководителите на административните
органи, за управление на ресурси, свързани
със съответните администрации.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Регистър“ е структурирана база данни,
чието предназначение е да съхранява и да
бъде доверен автентичен източник на данни,
за който съществува нормативно основание
и нормативно определен ред за вписване, заличаване и/или удостоверяване на обстоятелства. При необходимост данните в регистъра
подлежат на логическа обработка.
2. „Удостовери телна а дминист рат ивна
услуга“ е административна услуга, в резултат на която се издава официален документ,
удостоверяващ факти, обстоятелства, права,
задължения или тяхната липса, представляващи законен интерес за физически или юридически лица или изискуеми от трето лице
на валидно правно основание.
3. „Браузър“ е софт уерно приложение,
което дава възможност на потребителя да
визуализира и достъпва текст, графика, музика, електронни препратки и други ресурси,
разположени на интернет страници в интернет
или в локална мрежа.
4. „Ползваемост“ е качество на информационната система, осигуряващо на потребителите
удобство и възможност да постигнат целите,
за които ползват определен потребителски
интерфейс, с достатъчна ефективност, ефикасност и удовлетвореност.
5. „Достъпност“ е качество на информационната система, осигуряващо възможността на
всички граждани, независимо от възрастта и
физическите им възможности, да наблюдават,
разбират, управляват и контактуват посредством потребителски интерфейс.
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6. „Кохерентен кеш“ е част от информационна система, която позволява четене на
данни от буфер в оперативна памет, като
гарантира тяхната актуалност спрямо оригиналния източник.
7. „Програмен интерфейс“ е автоматизиран
софтуерен слой или компонент, с който една
информационна система предоставя онлайн
достъп до своя функционалност, включително
приемане или предаване на данни, на други информационни системи или софтуерни
приложения.
8. „Централен компонент“ е компонент
от софтуерната архитектура, чрез който се
осъществява комуникация между две системи.
9. „Анонимизиране“ е процес по премахване на информация от документ, чрез която
дадено лице може да бъде идентифицирано.
10. „Първични данни“ са данни, които
възникват за първи път в информационна
система на първичен администратор на данни
и които съответният първичен администратор
съхранява по силата на закон.
11. „Система за документооборот“ е всяка
система, която се използва за вътрешен оборот
на електронни документи в администрациите
съгласно чл. 42 ЗЕУ и/или за обмен на електронни документи между администрациите.
12. „EUPL (European Union Public License)“
е свободен лиценз на Европейската комисия,
който може да бъде намерен на следния
интернет адрес: https://joinup.ec.europa.eu/
community/eupl/og_page/european-union-publiclicence-eupl-v11.
13. „GPL (General Public License) 3.0“ е
свободен лиценз на Фондацията за свободен
софтуер (FSF), който може да бъде намерен
на следния интернет адрес: https://www.gnu.
org/licenses/gpl-3.0.en.html.
14. „LGPL (Lesser General Public License)“ е
свободен лиценз на Фондацията за свободен
софтуер (FSF), който може да бъде намерен
на следния интернет адрес: https://www.gnu.
org/licenses/lgpl-3.0.en.html.
15. „AGPL (Affero General Public License)“ е
свободен лиценз на Фондацията за свободен
софтуер (FSF), който може да бъде намерен
на следния интернет адрес: https://www.gnu.
org/licenses/agpl-3.0.en.html.
16. „Apache License 2.0“ е свободен лиценз
на Фондацията „Апачи софтуер“, който може
да бъде намерен на следния интернет адрес:
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
17. „New BSD license“ е свободен лиценз
на Калифорнийския университет, Бъркли,
който може да бъде намерен на следния интернет адрес: https://opensource.org/licenses/
BSD-3-Clause.
18. „MIT License“ е свободен лиценз на Масачузетския технологичен университет, който
може да бъде намерен на следния интернет
адрес: https://opensource.org/licenses/MIT.
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19. „Mozilla Public License 2.0“ е свободен
лиценз на Фондация „Мозила“, който може
да бъде намерен на следния интернет адрес:
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 7г, ал. 6, чл. 12, ал. 4 и чл. 43, ал. 2 от
Закона за електронното управление.
§ 3. В срок до 1 юни 2018 г. за идентифициране на информационна система, освен
сертификат, регистриран в Интегрираната
информационна система за държавната администрация, може да се използват и сертификат или ключ, издаден от министъра на
вътрешните работи или от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“,
както и сървърен SSL сертификат.
§ 4. Задължението за вход по реда на Закона
за електронната идентификация в системи за
електронен документооборот по чл. 34, ал. 2
от наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г.
§ 5. В срок до 1 август 2018 г. за идентификация на физически лица, освен по реда
на Закона за електронната идентификация и
други методи, определени със закон, може да
се прилага и прочитане на личен идентификатор от квалифициран електронен подпис.
§ 6. Задължението за използване на електронен документооборот по чл. 32, ал. 1 и 2 от
наредбата влиза в сила от 1 ноември 2018 г.,
като до влизането му в сила администрациите
не поставят печат на документите на хартиен
носител, които обменят.
§ 7. В срок до 1 септември 2017 г. председателят на Държавна агенция „Електронно
управление“ публикува препоръките, правилата и насоките съответно по чл. 39, 40 и 43.
§ 8. В срок до 1 януари 2018 г. председателят на Държавна агенция „Електронно
управление“ определя техническия протокол
по чл. 18.
§ 9. До изграждането на хранилището по
чл. 58 се използва хранилището, което се
намира на GitHub.com/governmentbg.
§ 10. До изграждането на системите и
регистрите по глава шеста, раздели I, II и
III ръководителите на административните
органи изпращат съответните данни по ред,
определен от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
§ 11. При изготвянето на технически задания за изграждане или надграждане на
информационни системи администрациите
са длъжни да включват съответно изискванията на наредбата без оглед на момента на
влизането им в сила.
§ 12. При консолидирано водене на регистри по реда на чл. 13 се осигурява достъп
за трети страни по досегашния ред за срок
най-малко 24 месеца.
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1. РЕЧНИК НА
СЪКРАЩЕНИЯ

ТЕРМИНИ,

ДЕФИНИЦИИ

И

1.1. Използвани акроними
Акроним
АИС
АМС
АОП
АПК
БУЛСТАТ
ДАЕУ
ЗДОИ
ЗЕДЕП
ЗЕУ
ИТ
КАО
ТР
ДХЧО
ЦАИС
SDK
API

Описание
Автоматизирана информационна система
Администрация на Министерския съвет
Агенция по обществени поръчки
Административнопроцесуален кодекс
Регистър Булстат
Държавна агенция "Електронно управление"
Закон за достъп до обществена информация
Закон за електронния документ и електронния подпис
Закон за електронното управление
Информационни технологии
Комплексно административно обслужване
Търговски регистър
Държавен хибриден частен облак
Централизирана автоматизирана информационна система
Software development kit
Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

1.2. Технологични дефиниции
Термин

Описание

Виртуална
комуникационна
инфраструктура

Инфраструктура, която на база съществуваща физическа
свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност
за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за
всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на
сигурен и защитен обмен на информация в тях.
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Държавен хибриден
частен облак

Софтуер с отворен код

Машинночетим
формат

Отворен формат

Метаданни

Централизирана на ниво държава информационна
инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на
информация, комуникационно оборудване, съпътстващо
оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения
отговарящи на критериите за изграждане на защитени
центрове за данни), която предоставя физически и виртуални
ресурси за ползване и администриране от секторите и
структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от
нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност,
надеждност, изолация на отделните ползватели и
невъзможност от намеса в работоспособността на
информационните им системи или неоторизиран достъп до
информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и
мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, еПравосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с
подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни
клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на
физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Компютърна програма, която се разпространява при условия,
които осигуряват безплатен достъп до програмния код и
позволяват:
Използването на програмата и производните на нея
компютърни програми, без ограничения в целта;
Промени в програмния код и адаптирането на компютърната
програма за нуждите на нейните ползватели;
Разпространението на производните компютърни програми
при същите условия.
Списък на стандартни лицензионни споразумения, които
предоставят тези възможности, който може да бъде намерен
в подзаконовата нормативна уредба към Закона за
електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Формат на данни, който е структуриран по начин, по който,
без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни
приложения да идентифицират, разпознават и извличат
специфични данни, включително отделни факти и тяхната
вътрешна структура.
Означава формат на данни, който не налага употребата на
специфична платформа или специфичен софтуер за
повторната употреба на съдържанието и е предоставен на
обществеността без ограничения, които биха
възпрепятствали повторното използване на информация.
Данни, описващи структурата на информацията, предмет на
повторно използване.
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Официален отворен
стандарт

Стандарт, който е установен в писмена форма и описва
спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна
оперативна съвместимост.

Система за контрол на
версиите

Технология, с която се създава специално място, наречено
“хранилище”, където е възможно да се следят и описват
промените по дадено съдържание (текст, програмен код,
двоични файлове). Една система за контрол на версиите
трябва да може:
• Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е
променил по съдържанието в хранилището, както и защо
се прави промяната;
• Да позволява преглеждане разликите между всеки две
съхранени версии в хранилището;
• Да позволява при необходимост съдържанието в
хранилището да може да се върне към предишна
съхранена версия;
• Да позволява наличието на множество копия на
хранилището и синхронизация между тях.
Цялата информация, налична в системата за контрол на
версиите за главното копие на хранилището, прието за
оригинален и централен източник на съдържанието, трябва
да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

Първичен регистър

Регистър, който се поддържа от първичен администратор на
данни - административен орган, който по силата на закон
събира или създава данни за субекти (граждани или
организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи
път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският
регистър е първичен регистър за юридическите лица със
стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за
недвижима собственост.

1.3. Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Термин
Ниво 1

Ниво 2

Описание
Информация - предоставяне на информация за
административни услуги по електронен път, включително за
начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Едностранна комуникация - информация съгласно
дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп
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до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3

Ниво 4

Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги
изцяло по електронен път, включително електронно подаване
на данни и документи, електронна обработка на формуляри и
електронна персонална идентификация на потребителите.
Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3,
включващи онлайн разплащане или доставка.

2. ВЪВЕДЕНИЕ
2.1.

Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към
изпълнението на обществена поръчка с предмет: [опишете предмета на
поръчката].
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към
проектната организация, документацията и отчетността.

2.2.

За възложителя – функции и структура

Опишете накратко функциите на Вашата администрация.
Изтрийте тази текстова кутия при финализиране на документа.

Структурата на [възложителя] е представена във Фигура 1:
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Фигура 1. Структура на [възложителя]

2.3.

За проекта
Кратка информация за проекта

Изтрийте тази текстова кутия при финализиране на документа.

2.4.

Нормативна рамка

Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със
следните нормативни актове и стратегически документи:
 [Документ 1]
 [Документ 2]

БРОЙ 5
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3. Цели, обхват и очаквани
изпълнение на проекта
3.1.

резултати

от

Общи и специфични цели на проекта

Проектът е насочен към [подробно описание на общата цел на проекта].
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните
специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
 [Специфична цел 1]
 [Специфична цел 2]
 [Специфична цел 3]
 [Специфична цел 4]
 [Специфична цел 5]
3.2.

Обхват на проекта

Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните
основни дейности, които формират обхвата на проекта:
 Дейност 1 [Наименование на дейността]
 Дейност 2 [Наименование на дейността]
 Дейност 3 [Наименование на дейността]
 Дейност 4 [Наименование на дейността]
 Дейност 5 [Наименование на дейността]
Подробна информация за конкретните дейности по проекта е публично
достъпна на адрес……………..
3.3.

Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:
 [Целева група 1];
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 [Целева група 2];
 [Целева група 3].

Вашата администрация задължително присъства в списъка с целеви
групи. Други целеви групи могат да бъдат други организации, например
държавни администрации, крайни потребители на административни услуги
– гражданите и бизнесът, както и други лица, осъществяващи публични
функции.
Изтрийте тази текстова кутия при финализиране на документа.

3.4.

Очаквани резултати

Опишете какви резултати очаквате да бъдат постигнати с
реализирането
на проекта.

Изтрийте тази текстова кутия при финализиране на документа.

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
 [Резултат 1];
 [Резултат 2];
 [Резултат 3].
3.5.

Период на изпълнение

Периодът на изпълнение е [Х] месеца, но не по късно от [ДД.ММ.ГГГГ] г.
Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се
конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от
настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с
продължителността на дейността и не може да надвишава [Х] месеца от дата
на сключване на договора.
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4. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

Опишете текущото състояние на Вашата администрация и бизнес
процесите, които имат отношение към предмета на процедурата.
Изтрийте тази текстова кутия при финализиране на документа.

5. ИЗИСКВАНИЯ
ПОРЪЧКАТА
5.1.

КЪМ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

Общи изисквания към изпълнението на обществената
поръчка

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на [Наименование на
проекта/дейността], финансиран по [Източник на финансиране].
Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение
на дейността на [бенефициента] и електронното управление в Република
България.
5.2.

Общи организационни принципи

Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и
вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на
обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от
проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау,
необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се
гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на
проекта:
 Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от
различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и
ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои
новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние
пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
 Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на
различните управленски нива, така че управленският екип да покрива
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както експертните области, необходими за правилното и качествено
изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и
възможности за осъществяване на политиката във връзка с
изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената –
ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво
на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.
5.3.

Управление на проекта1

[Моля, изтрийте ненужното!] Участниците трябва да предложат
методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като се
изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на проекта. Предложената
методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и
препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide,
PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).
[Моля, изтрийте ненужното!] Възложителят изисква методология за
управление на проекта, която участниците трябва да приложат и която
съответства на най-добрите практики и препоръки, а именно ….. [Моля,
довършете изречението!].
Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум
управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата
обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и
разпределението на предложените участници в екипа за управление на
поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата
обществена поръчка.
Доброто управление на проекта трябва да осигури:
 координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и
Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между
членовете на проектния екип;
 оптимално използване на ресурсите;
 текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
 разпространяване навреме на необходимата информация до всички
участници в проекта;

1

Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка
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 идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и
координация;
 осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато
подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците
в проекта.
Методологията трябва да включва подробно описание на:
 фазите на проекта;
 организация на изпълнение:
o структура на екипа на Изпълнителя;
o начин

на

взаимодействие

между

членовете

на

екипа

на

Изпълнителя;
o връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
 проектна документация:
o видове доклади;
o техническа и експлоатационна документация;
o време на предаване;
o съдържание на документите;
o управление на версиите;
 управление на качеството;
 график за изпълнение на проекта.
В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното
изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях.
В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите,
изготвени в изпълнение на обществената поръчка.
5.4.

Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за
управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.
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Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните
от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за
реакция.
През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи
рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да
идентифицира (евентуално) нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа
актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете
най-малко с месечните отчети за напредъка.
При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат
предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
 Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови
компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена
поръчка;
 Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по
време на аналитичните етапи на проекта;
 Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на
Изпълнителя;
 Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите
при изпълнението на договора;
 Забавяне при изпълнение на проектните дейности,
неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;

опасност

от

 Грешки при разработване на функционалностите на системата;
 Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна
рамка по време на изпълнение на проекта;
 Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес
процесите и данните;
 Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които
биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
 Риск за администриране на системата след изтичане на периода на
гаранционна поддръжка.
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6. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход
за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:
6.1. Анализ на данните и изискванията
Функционален обхват на проекта
o [Моля, изтрийте ненужното!] Надграждане на съществуващи
публични електронни административни услуги;
o [Моля, изтрийте ненужното!] Надграждане на съществуващи
вътрешноадминистративни услуги;
o [Моля, изтрийте ненужното!] Разработка и внедряване на нови
публични електронни административни услуги;
o [Моля, изтрийте ненужното!] Разработка и внедряване на нови
вътрешноадминистративни услуги.
Независимо от източника на финансиране са приложими и
предварителните условия за допустимост (Приложение №1 от Пътната карта за
електронно управление 2016-2020) за финансиране на проекти по ОП "Добро
управление", в т.ч.:
 Предвидените за разработка и внедряване услуги трябва да бъдат
регистрирани предварително в Регистъра на услугите към Административния
регистър (съгласно чл. 61 от Закона за администрацията) и да бъдат въведени
и валидирани данни за броя на транзакциите по предоставяне на тези услуги в
Модула „Самооценка на административното обслужване“ в Интегрираната
информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Услугите,
които ще бъдат надградени, и новоразработените услуги трябва да отговарят
на изискванията за електронни услуги с минимално Ниво 4, където е приложимо
(т.е. услугата изисква заплащане на такса), или Ниво 3, в случаите, в които за
предоставяне на услугата не се изисква заплащане на такса; Дефинициите за
нивата на електронизация на административните услуги са регламентирани в
Наредбата за административния регистър към Закона за администрацията;
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 В процеса на бизнес анализ да бъдат изследвана съвместимостта на
бизнес процесите на Възложителя с вече одобрени оптимизирани референтни
модели за предоставяне на услуги и нормативни изисквания на Базисен модел
за Комплексно административно обслужване в държавната администрация. При
наличие на разработени модели за предоставяне на услуги по „Епизоди от
живота“ и „Събития от бизнеса“, които включват услуги, предоставяни от
Възложителя, да бъдат съобразени нуждите от модификации в референтните
модели, за да се постигне подобряване на времето и намаляване на
административната
тежест
при
комплексно
обслужване,
спрямо
предоставянето на отделните услуги поединично;
 В случай че се касае за административни услуги, те трябва да бъдат
разграничени на базата на разлики в бизнес процесите и да не бъдат
генерализирани и/или обобщавани на базата на типа на действие (например
ако Системата издава няколко различни вида удостоверения, с които се
удостоверяват различни обстоятелства, административните услуги трябва да
бъдат регистрирани отделно);
 Удостоверителните административни услуги трябва да бъдат
регистрирани и като вътрешни административни услуги и да бъде реализирана
възможност за предоставянето на тези услуги като електронни вътрешноадминистративни услуги за нуждите на комплексното административно
обслужване чрез служебен онлайн интерфейс.
6.1.1. Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и

разработка

 Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на
работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за
прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет
от 30 септември 2013 г.;
 Трябва да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се
дефинират потребителските нужди, да се проведат предварителни тестове с
потребители и да се изработи план, по който да се адресират
идентифицираните нужди;
 Трябва да бъдат предвидени периодични продуктови тествания по
време на разработката и внедряването на Системата, с извадка (фокус-група)
от бъдещите потребители на електронната услуга (служители в
администрацията, граждани, доставчици на обществени услуги), чрез които да
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се изпита и оцени използваемостта на услугите и потребителските интерфейси,
както и за да бъдат отстранени затруднения и несъответствия със заданието;
 Трябва да се спазват нормативните изисквания за еднократно събиране
и повторна употреба на данни в държавната администрация (съгласно АПК и
ЗЕУ) и в разработените бизнес процеси да не се изискват данни за заявителя
и/или за получателя на услугата, които могат да се извлекат автоматично в
процеса на електронна идентификация чрез Центъра за електронна
идентификация или на база на ЕГН от КЕП. При необходимост изпълнителят
трябва да предложи на Възложителя адекватни промени в нормативната
уредба, които да хармонизират съответните секторни нормативни изисквания с
общите разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за
електронно управление, Закона за електронния документ и електронния подпис
и приложимите подзаконови актове, ако действащата нормативна уредба
изисква:
o

изрично попълване на типов хартиен формуляр, върху който
потребителите трябва да се подпишат собственоръчно и/или
който да приложат като изискуем документ при заявяването на
електронна административна услуга;

o

изрично деклариране или обявяване на обстоятелства или данни,
които се администрират и/или удостоверяват от други държавни
органи и могат да бъдат получени по служебен път, включително
и автоматизирано през съответни интеграционни интерфейси;

o

други нормативни изисквания, които водят до неоптимални или
ненужно бюрократични процеси, които биха могли да бъдат
оптимизирани при заявяване и предоставяне на електронни
административни услуги;

 Трябва да се разработят информативни текстове за всяка електронна
административна услуга, които включват като минимум:
o

Условия за предоставяне на услугата;

o

Срокове за предоставяне на услугата;

o

Такси за заявяване и съответно предоставяне на услугата;

o

Начини за получаване на услугата;

o

Резултат от предоставяне на услугата;

o

Отказ от предоставяне на услугата;
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 Информативните текстове за всяка електронна административна услуга
трябва да бъдат достъпни за потребителите още като първа стъпка от
заявяването на услуга;
 Тарифирането на услугите трябва да бъде реализирано така, че
Системата да съхранява всички версии на тарифите за услуги (от дата до дата)
и да прилага съответната тарифа, в зависимост от момента, в който е заявена
дадена услуга;
 Трябва да бъде оптимизиран потребителският път от влизане на сайта до
заявяване и получаване на услуга и пътят от регистрация на нов потребител до
заявяване и получаване на услуга;
 При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко
действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни,
прочитане на текст и пр.), което може да се спести.
6.1.2. Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по

заявяване на електронни административни услуги в
зависимост от заявителя

Съгласно действащата нормативна уредба допустимите заявители на
електронни административни услуги могат да бъдат разделени в няколко групи,
като процесите по заявяване на ЕАУ и необходимите процеси по установяване
на допустимостта на заявлението зависят от множество фактори. Трябва да
бъде обърнато специално внимание на спецификите в процесите в зависимост
от качеството, в което действа заявителят, за да се постигне максимална
оптимизация на процеса, като същевременно се защити сигурността на
търговския и гражданския оборот.
В приложената диаграма са показани възможни разлики в бизнес
процесите в зависимост от качеството, в което действа заявител на ЕАУ:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

20
Процес по заявяване „в лично качество“:
Заявител

Обстоятелства

Начин на
получаване

Преглед и
заявяване

Плащане

Процес по заявяване на услуга като законен представител на юридическо лице:
Заявител

Обстоятелства

Начин на
получаване

Преглед и
заявяване

Плащане

Автоматична
проверка за
представителна
власт в ТР или
БУЛСТАТ

Процес по заявяване на услуга като пълномощник на физическо или юридическо
лице:
Заявител

Приложени
документи

Обстоятелства

Проверка на
пълномощно
в бек-офиса

Начин на
получаване

Преглед и
заявяване

Плащане

Варианти за оптимизация и автоматизация:
1) Регистрация на пълномощни към профил на потребител (носи се на гише
и се прикача към профил с дата ОТ / ДО)
2) Регистрация на пълномощни към профил на потребител - отделна ЕАУ,
при която потребителят прикача пълномощното и дава номер от регистъра
на нотариусите, като в бек-офиса да се прави ръчна проверка в нотариалния
регистър на пълномощните „Единство“, преди да се активира)
ВАЖНО: Да се анализират правните и техническите възможности за
осигуряване на служебен достъп до регистъра на пълномощните, воден
от нотариалната камара!

Процес по заявяване на услуга като длъжностно лице:
Заявител

Приложени
документи

Обстоятелства

Проверка на
решение по
изпълнително
дело в бекофиса

Начин на
получаване

Преглед и
заявяване

Плащане

Варианти за оптимизация и автоматизация:
1) ЧСИ / ДСИ прикачва сканирано решение по изпълнително дело и го
подписва с КЕП, декларирайки, че е вярно с оригинала
2) Бек-енд системата проверява автоматично, дали има редовно
регистриран ЧСИ / ДСИ в регистъра на камарата
ВАЖНО: Да се анализират правните и техническите възможности за
осигуряване на служебен достъп до регистъра на пълномощните, воден
от нотариалната камара!

В приложената таблица са представени спецификите и разликите в бизнес процесите в
зависимост от качеството, в което действа заявител на ЕАУ, които трябва да бъдат
отразени при реализацията на Системата:
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Вид заявител

Особености

Физическо
лице за
собствени
нужди

Заявява ЕАУ за лични нужди от
свое име. Това е най-простият за
реализиране случай

Законен
представител
на
юридическо
лице

Пълномощник
на ФЛ или ЮЛ

Длъжностно
лице
(ЧСИ / ДСИ)

Специфични процеси

Услугата може да бъде
предоставена, след като са
изпълнени нуждите за
идентификация, ако има такива електронна идентификация по
смисъла на ЗЕИ или ЕГН,
извлечено от КЕП в преходния
период, както и три имена или
анонимно.
Заявява ЕАУ, за да обслужи нужди Услугата може да бъде
на юридическо лице, на което е
предоставена, след като са
законен представител (т.е.
изпълнени нуждите за
заявителят е вписан като
идентификация - електронна
представляващ юридическото лице идентификация по смисъла на ЗЕИ
в съответен регистър)
или ЕГН, извлечено от КЕП в
преходния период, както и
автоматична проверка за
представителна власт в
ТР/БУЛСТАТ/ЦРЮЛНЦ.
Заявява ЕАУ, за да обслужи нужди Услугата може да бъде
на физическо или юридическо
предоставена само след проверка
лице, което го е упълномощило
на представителната власт в
(т.е. заявителят трябва да
Регистъра с пълномощни на
разполага с пълномощно, което му Нотариалната камара, чрез
дава необходимия обем и обхват
проверка в Регистъра на
на представителна власт, за
овластяванията по смисъла на ЗЕИ
заявяване и/или получаване на
или при създадена възможност за
съответната услуга)
регистриране на пълномощни към
профила на потребителя или за
заявяване на услугата.
Пълномощник може да бъде и
посредник за предоставяне на ЕАУ
по реда на ЗЕУ, в т.ч. Центрове за
комплексно административно
обслужване.
Заявява ЕАУ, за да изпълни
Услугата може да бъде
определени свои задължения като предоставена само след проверка
длъжностно лице спрямо друго
на длъжностното лице в
физическо или юридическо лице,
съответния регистър (ЧСИ/ДСИ) и
за което следва да има съответен
на правния интерес чрез
правен интерес – напр. решение по изискване за декларирането му
изпълнително дело.
чрез изрична декларация,
подписана с КЕП, и прилагане на
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копие от решение по изпълнително
дело.
6.1.3. Изисквания за оптимизиране на процесите по подаване на

декларации, изискуеми в съответствие с нормативната
уредба и вътрешните правила

 Системата трябва да поддържа номенклатура с редактируеми шаблони
на декларации, които да бъдат достъпни за актуализация за администраторите
на Системата; Трябва да се поддържа история на версиите на шаблоните и да
няма възможност за перманентно премахване/изтриване на шаблони, а само
смяна на статуса им и публикуване на нова версия;
 Ако даден бизнес процес изисква подаване на декларация от страна на
заявител на услуга, при достигане на съответната стъпка от процеса Системата
трябва:
o да попълва автоматично всички персонални данни на заявителя в
електронна форма, генерирана на база на съответния шаблон на
декларация
o

да дава възможност на потребителя за избор на съответните
обстоятелства, които може да декларира (ако шаблонът на
декларацията предвижда възможност за деклариране на
опционален набор от предефинирани обстоятелства)

o

да изисква потвърждение на обстоятелствата от страна на
потребителя

o

в случай че декларацията трябва да се попълни от лице, различно
от заявителя, тя да може да се прикачи като електронно подписан
документ или по електронен път да бъде отправяна покана към
декларатора за електронно подписване.

 Всяка попълнена електронна декларация трябва да се прикачи
автоматично от Системата към заявлението и да бъде подписана заедно с него
от потребителя с електронен подпис, освен в случаите, когато заявителят и
деклараторът са различни лица и декларацията е подписана отделно от
декларатора.
6.1.4. Изисквания към регистрите и предоставянето на

административните услуги

 Всяка удостоверителна административна услуга в обхвата на Системата
трябва да бъде достъпна като вътрешноадминистративна електронна услуга
чрез уеб-услуга, като комуникацията се подписва с електронен печат на
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институцията и с електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС)
910/2014;
 Всяка услуга, за която се допуска представителна власт, трябва да бъде
интегрирана с Регистъра на овластяванията по смисъла на Закона за
електронната идентификация;
 Системата не трябва да съхранява данни, на които възложителят не е
първичен администратор, в случай че данните могат да бъдат извличани в
реално време от регистър на съответния първичен администратор.

6.2. Изготвяне на системен проект
Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на
одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички
изисквания за реализирането на Системата. Изготвянето на системния проект
включва следните основни задачи:
 Определяне на концепция на информационната система на базата на
техническото задание;
 Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да
се реализират в Системата;
 Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната
инфраструктура;
 Изготвяне на план за техническа реализация;
 Определяне на потребителския интерфейс.
Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес
процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки,
политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове,
транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата,
спецификация на номенклатурите, роли в системата и други. При
документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация
на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на
бизнес процеси – BPMN.
Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на
забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят
е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от [Х] работни дни.
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6.3. Разработване на софтуерното решение
Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
 [ако е приложимо] Разработка на прототип, който трябва да бъде
одобрен от Възложителя и въз основа на който трябва да се разработи цялата
система;
 Разработка на модулите на информационната система съгласно
изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;
 Провеждане
разработчика);

на

вътрешни

тестове

на

Системата

(в

среда

на

 Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните
тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в
настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически
предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която
ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на
вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях
подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на Системата.

6.4. Тестване
Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в
създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са
изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за
тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на
тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите,
регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри
на процеса.

6.5. Внедряване
Изпълнителят
трябва
да
внедри
софтуерното
решение
в
информационната и комуникационна среда на [бенефициента]. Това включва
инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на
системата в условията на експлоатационната среда на [бенефициента].
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6.6. Обучение
Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните
групи и ползватели на софтуерното решение:
 [Потребителска група 1];
 [Потребителска група 2];
 [Потребителска група 3].
За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за
своя сметка [включват се само тези точки, за които Възложителят няма
възможност да осигури изброените ресурси]:

Необходимия хардуер;

Необходимия софтуер;

Зала/Зали за провеждане на обученията;

Учебни материали;

Лектори.

6.7. Гаранционна поддръжка
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за
период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на системата.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат
осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на
софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят
явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в
системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка,
като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на
телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост
от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване
на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
 Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на
правилното функциониране на системите и модулите;
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 Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са
модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
 Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от
Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни,
middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително
промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на
инсталация;
 Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на
системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
 Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните
администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в
софтуера;
 Актуализация и предаване на нова версия на документацията на
системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните
функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по
отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.

7. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
7.1.

Функционални
система

изисквания

към

информационната

7.1.1. Интеграция с външни информационни системи
За реализиране на основни бизнес процеси Системата трябва да
поддържа интеграция в реално време с информационни системи на други
администрации:
 [Информационна система 1] - [кратко описание];
 [Информационна система 2] - [кратко описание];
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 [Информационна система 3] - [кратко описание].

Опишете всички информационни системи, с които е необходима
интеграция, както и кратко описание за какво се използват и защо е
необходима интеграция.
Изтрийте тази текстова кутия при финализиране на документа.

 Интегрираната информационна система на държавната администрация
(ИИСДА), в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите
заявители и получатели на административни услуги - например: проверка на
достъпа до съответните обстоятелства; посочване на идентификатор на
конкретна административна услуга, за която е нужно извличането на
съответните обстоятелства от регистрите;
 Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се
реализира чрез стандартен интеграционен слой.
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Информационна система 1

Потребители
Информационна система 2

[Системата]

Информационна система 3

Регистър база данни

Информационна система 4

7.1.2. Интеграционен слой
 Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за
машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни
електронни услуги към информационни системи и регистри на други
администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги,
съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да
бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен
слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната
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реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на
етапа на бизнес-анализ;
 Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за
автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените
транзакции по машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и
начислени такси, към информационни системи на други публични институции и
доставчици на обществени услуги, с оглед предоставяне на КАО, съгласно
действащите изисквания за оперативна съвместимост;
 Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за
автоматизирано изпращане на документи и нотификации чрез електронна
препоръчана поща към подсистемата за сигурно връчване, част от
Националната система за електронна идентификация, съгласно действащите
изисквания за оперативна съвместимост;
 Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за
автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за
електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна
съвместимост;
 Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за
автоматизирано
изпращане
на
ценни
електронни
документи
към
Централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната
система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите
изисквания за оперативна съвместимост;
 [ако е приложимо] Трябва да бъде разработен и внедрен служебен
онлайн интерфейс за електронни разплащания и интеграция с виртуални POS
терминали, позволяващ директно плащане с дебитна или кредитна карта без
необходимост от регистрация на отделен потребителски акаунт в система на
платежен оператор.
7.1.3. Технически изисквания към интерфейсите
Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните
архитектурни, функционални и технологични изисквания:
 Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уебуслуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и
производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално
време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от
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заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи.
Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и
да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор
на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на
прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва.
Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното
време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да
осигури нужните условия за спазването му;
 [ако е приложимо] Всички публични и служебни онлайн интерфейси
трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в
асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от
комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат
съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;
 Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен
кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата
получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като
логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency)
между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;
 Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда,
достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от
разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи
дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво
интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.
7.1.4. Електронна идентификация на потребителите
 Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде
реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и
Закона за електронната идентификация;
 Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за
електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната
идентификация и действащите нормативни правила за оперативна
съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на
потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на
идентичност - в случая с Центъра за електронна идентификация към Държавна
агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да
бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect;
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 [ако е приложимо] Системата трябва да поддържа и стандартен подход
за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители,
които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за
потребители, които желаят да продължат да използват електронни
административни услуги с КЕП;
 Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално
опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
o

Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и
информация във връзка с процеса за потвърждаване на
регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети
към потребителите за проверка на настройките на имейл
клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване
на домейна на Възложителя в "бял списък";

o

Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата
(in-line validation), включително и за избраното потребителско име;

o

Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line
validation) и визуализиране на сложността на паролата като
"слаба", "нормална" и "силна";

o

Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на
регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания
имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно
генериран токън с ограничена времева валидност за
потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо
препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил
блокиран от системата на потребителя.

 При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна
идентичност, по Националната схема за електронна идентификация, Системата
трябва да използва потребителския профил, създаден в Системата за
електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно
подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация.
В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в
Системата, който е създаден преди въвеждането на Националната схема за
електронна идентификация, Системата трябва да предлага на потребителя
възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с
този от Националната система за електронна идентификация. Допустимо е
Системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите,
но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания
профил на потребителя в Системата за електронна идентификация.
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 Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на
потребителите, дефинирани в потребителските им профили в Системата за
електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни
канали и канали за получаване на нотификации.
7.1.5. Отворени данни
 Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен
публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в
Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява
достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички
изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в
обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;
 [ако е приложимо] Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн
интерфейс за предоставяне на пространствени данни, в машинночетим,
отворен формат и интеграция с Националния портал за достъп до
пространствени данни, съгласно всички изисквания на Директива 2007/2/ЕО и
Закона за достъп до пространствени данни. Трябва да се поддържат всички
набори от данни, които са изискуеми по Директива 2007/2/ЕО и за които
Възложителят се явява първичен администратор на данните;
 Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн
интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до
данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци
с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в
машинночетим формат, както и интеграция с Портала за отворени данни
http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с
материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ);
 Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание
на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни,
заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;
 Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен,
машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и
метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.
7.1.6. Формиране на изгледи
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Потребителите на Системата трябва да получават разрези на
информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните.
Резултатът се представя чрез:
 Визуализиране на таблици;
 Графична визуализация на екран;
 Разпечатване на хартиен носител;
 Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF,
Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
7.1.7. Администриране на Системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и
правата за достъп.
7.2.

Нефункционални изисквания към информационната
система

7.2.1. Авторски права и изходен код
 Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на
Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с
отворен код;
 Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на
Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само,
компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и
дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в
предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без
ограничения в използването, изменението и разпространението им и
представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно
чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
 Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:

o
o
o
o
o

GPL (General Public License) 3.0
LGPL (Lesser General Public License)
AGPL (Affero General Public License)
Apache License 2.0
New BSD license

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

34

o MIT License
o Mozilla Public License 2.0
 Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата
техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като
софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на
система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
 Да се изследва възможността резултатният продукт (Системата) да се
изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на
съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е
финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на
собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва
да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;
 Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и
цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и
централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в
реално време.
7.2.2. Системна и приложна архитектура
 Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна
информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със
стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти,
които ще гарантират съвместимост на Системата с бъдещи разработки.
Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани
и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето
изискване;
 Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се
може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване.
Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка
и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски
интерфейс;
 Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг,
анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в Системата;
 При разработката, тестването и внедряването на Системата
Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или
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еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно
ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;
 Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура,
ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
 Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите
с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под
формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от
други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за
гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на
Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси
– Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси
трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или
външни системи;
 Приложните програмни интерфейси и
задължително да поддържат атрибут за версия;

информационните

обекти

 Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги,
трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
o Като част от URL-а
o Като GET параметър
o Като HTTP header (Accept или друг)
 За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде
разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от
популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP);
 Системата трябва да осигурява възможности за разширяване,
резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на
сървъри с еднаква роля;
 При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни
промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и
технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта
информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно
адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или
организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
 Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи
промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато
това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в
експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на
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Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в
модела на работа на потребителите, промени във външни системи,
интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени
в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия
период на експлоатация на Системата, включително и по време на
гаранционния период;
 Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и
приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват
работоспособност
и
отказоустойчивост
на
Системата,
както
и
недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху
физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху
виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак
(ДХЧО);
 [ако възложителят не разполага с необходимата хардуерна
инфраструктура] Част или всички компоненти на Системата ще бъдат
разположени върху Държавния хибриден частен облак като среда за
функциониране на информационната система;
 Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира
като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;
 Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова
за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);
 Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и
поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване
на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи,
включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или
бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи
информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е
напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да
влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да
създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата
на личните данни;
 Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана
като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен
Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по
отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва
да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури
максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на
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подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в
инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;
 В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите
практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и
приложната архитектура на Системата;
 За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене
(например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за
пълнотекстово търсене в СУБД;
 [ако е приложимо] Системата трябва да бъде разработена така, че да
позволява използването ѝ от много различни институции (т.нар. multitenancy),
като за използване от нова институция не трябва да се изисква нова
инсталация;
 Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може
да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
 Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
 Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на
промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.
7.2.3. Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови

разработки
Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни
инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.
За реализацията на Системата следва да се използват в максимална степен
софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.

Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват
множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата
Система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и
средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на
следните критерии:

 За разработката им да се използва система за управление на версиите
на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и
приемане на допълнения;
 Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна
версия;
 Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
 Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
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 Да нямат намаляваща от година на година активност;
 По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална
цел, държавни или комерсиални организации;
 По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage
над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи –
build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични
анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на
Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици.
Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с
платен лиценз става за сметка на Изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато
липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не
отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща
основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за
операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.

Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е
необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото
хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България
(към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки
компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като
задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент,
промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в
съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши
необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез
"pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на
основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат
извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва
анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира
използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или
бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на
интеграционните тестове.

7.2.4. Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда
Development

Описание
Чрез

Development

средата

се

осигурява

работата

по

разработката,
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усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и
допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на
разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано
тестване и др.
Staging

Чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от
Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички
интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.

Sandbox
Testing

Чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата,
могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на
продукционната среда.

Production

Това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция
със съответните външни системи и услуги.
Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и
разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя
Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на
предложеното решение.
7.2.5. Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока
прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта.
Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока
публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите
компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин
гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на
разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които
са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като
софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия
момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код,
финансирани с публични средства в България (към момента
https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те
могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях
трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се
нарушава компилацията на проекта.
Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по
разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера. Участникът трябва
да предложи механизъм и процедури за реализирането на такива процеси.
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За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните
изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния
продукт:




Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове [в случай на

надграждане на съществуваща система
функционалност и 20% от съществуващата];



–

50%

от

новата

Използване на continuous integration практики;
Използване на dependency management.

Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.
Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация
(deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:




Дата и час на build;
Място/среда на build;
Потребител извършил/стартирал build процеса;


Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се
извършва build‐ът.
7.2.6. Бързодействие и мащабируемост
7.2.6.1 Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки
 Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или
"Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уебсъдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни
интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и
служебни интерфейси.
 Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на
администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси,
които се достъпват с отделен URL/URI.
 Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на
различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на
други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на
справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.
7.2.6.2

Кохерентно кеширане на данни и заявки

 Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва
да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в
случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и
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мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите
системи на сървърите.
 Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните
механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш,
както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;
 Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за
компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип;
компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;
 Използваният
алгоритъм
за
създаване
на
ключове
за
съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва
оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;
 Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с
отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в
оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни
случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни
технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения
като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят
порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани
оперативни данни, номенклатурни данни или документи;
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
 Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и
актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
 Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
 Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до
дадена услуга;
 Информация за извършените плащания;
 Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем
резултати от справки.
7.2.6.3

Бързодействие

 При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват
висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното
време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда
стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото
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времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и
сървъра [В случай че функционалните изисквания предвиждат визуализация на
справки или сложни електронни документи, изискването се адаптира, като се
съобразява спецификата на функционалността].
 Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.
7.2.6.4

Използване на HTTP/2

С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на
сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични
потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
 Включена header compression;
 Използване на brotli алгоритъм за компресия;
 Включен HTTP pipelining;
 HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични
изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);

компоненти,

 Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен
избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на
клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими
компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305
за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
 Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде
предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може
лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато
браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
7.2.6.5

Подписване на документи

 При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен
подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на
образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
 Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се
използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се
подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо
да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото
съдържание в оперативната памет.
 Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и
електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на
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доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран
профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към
Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари
2017 г.;
 Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране
на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java
аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като
по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване
с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена
чрез:
 използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на
горните условия, които са разработени по други проекти на държавната
администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна
агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в
хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в
Системата;
 използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за найразпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и
поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ
в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни
носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол
за подписване извън браузъра;
 чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от
доставчици на доверителни услуги в ЕС.
7.2.6.6

Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

 Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната
разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на
изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous
Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една
команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една
команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
 Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни
услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за
визуализиране на съдържание.
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7.2.7. Информационна сигурност и интегритет на данните
 Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни
и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се
използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи
сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на
пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на
данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
 Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия
на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
 Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични
услуги;
 Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва
да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането
трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified
Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от
удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри
(Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното
преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като
разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
 Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници,
като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на
сървърна
сигурност
(https://www.ssllabs.com/ssltest/).
За
нуждите
на
автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен
прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да
препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с
нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в
HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена
от Spoofing;
 Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и
Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да
позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария
протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна
сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната
администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен
достъп до ресурси на Системата;
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 При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се
използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на
минимум TLS 1.2;
 Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация
на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени
атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки,
и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна
съвместимост и информационна сигурност;
 При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при
подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните
актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
 Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития
в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене)
трябва да съдържа следните атрибути:
o

Уникален номер;

o

Точно време на възникване на събитието;

o

Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);

o

Данни за информационна
събитието;

o

Име или идентификатор на компонент в информационната
система, регистрирал събитието;

o

Приоритет;

o

Описание на събитието;

o

Данни за събитието.

система,

където

е

възникнало

 Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с
правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час,
минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в
съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
 Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с
правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва
да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III,
Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана
функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на
горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган,
осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;
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 Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с
които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на
Системата.
7.2.8. Използваемост
7.2.8.1 Общи изисквания за използваемост и достъпност
 При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и
потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност
на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ
на ISO/IEC 40500:2012;
 Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален
адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за
подаване не заявление, за генериране на справка и други;
 Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва
да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и
устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от
съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване
на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства –
таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси
за мобилни устройства (Responsive Design);
 Не се допуска използване на Капча (Captcha) като механизъм за
ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата
трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в
т. 7.1.1. от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha
единствено при иденетифицирани много последователни опити от
предполагаем „бот“;
 Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и
те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната
интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.;
 Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и
оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел
популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по
ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на
автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на Системата
трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на
размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на
файловете и по-бързо зареждане на страниците;
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 Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на
оптимизациите за търсещи машини;
 При разработката на публични уеббазирани страници трябва да се
използват и да се реализира поддръжка на:
o

Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic
Elements);

o

JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);

o

Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за
качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни
приложения;

 В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски
бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
 Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат
визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и
които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под
различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска
използването на серифни шрифтове (Serif).
 Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени
конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са
достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване
на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или
програмен подход.
 Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва
в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на
потребителя какво е предназначението на формата.
 Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
 Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни
букви.
 Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на
имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички
символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
 Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват
непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на
данните, въвеждани от потребителите.
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 Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както
български, така и символи на официалните езици на ЕС.
 Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като
максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
 Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при
липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора
на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване
на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да
дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която
Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай
на прекъсната сесия;
 Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани
страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна,
следваща, първа и последна страница, към конкретна страница.
Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със
съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML
контейнера, съдържащ списъка;
 За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди
възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
7.2.8.2 Интернационализация
 Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира
данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
 Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни
библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за
управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс,
програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат
стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2
стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва
да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
 Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да
поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.
 Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва
набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български
и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени
професионално, като не се допуска използването на средства за машинен
превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

49

 Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват
всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския
интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи,
съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и
др. Данните, които се съхраняват в Системата само на български език, се
изписват/визуализират на български език;
 Системата трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с
подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на
Системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове,
използвани в Системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които
да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно
направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и
документи;
 Публичната част на Системата трябва да позволява превключване
между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от
профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен
елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и
подходяща интернационална икона за съответния език;
 При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди
(интервал).
 При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския
интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати
за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация
в настройките на неговия профил:
o

За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”,
като наличието на време към датата е в зависимост от вида на
визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването
на точно време;

o

Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно
ISO БДС 8601:2006;

7.2.8.3

Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

 Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на
обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична
технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
o

Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от
форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в
реално време;
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o

Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в
списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи,
отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо
пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и
потребителят да скорлира дълги списъци с повече от
10 стойности;

 В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на
въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation).
Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при
успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от
сървъра;
 Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и
запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за
процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично
прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за
допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния
процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до
момента данни и прикачените до момента електронни документи;
 Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от
страна на администраторите на Системата, без да са необходими промени в
изходния код, на контекстна помощна информация за:
o

всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има
отделен екран/форма;

o

всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които
определени полета от формата са групирани тематично);

o

всяко отделно поле за въвеждане на данни;

 Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички
процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване
и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или
на отделни полета;
 Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и
информативните текстове за всяка електронна административна услуга не
трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни
документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички
акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и
др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

51

версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с
акроними и термини;
 Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва
да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи
навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микробутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за
който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse
Hover/Mouse Over" събития;
 При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва
да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни
устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни
на допир екрани.
 Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с
увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.
7.2.8.4

Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес
процеси

 Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал
процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства,
текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако
потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
 При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна
нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани
заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на
транзакциите;
 Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа
следните функционалности:
o Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като
минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа
формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото
лице - подател), статус на заявлението;
o Да предлага видни и лесни за използване от потребителите
контроли/инструменти:
-

за филтриране на списъка (от дата до дата, за
предефинирани периоди, като "последния един месец",
"последната една година";
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-

сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да
премахва текущия филтър;
свободно търсене по ключови думи по всички колони в
списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи
със заявленията, което да води до динамично филтриране на
списъка.

7.2.8.5 Изисквания за проактивно информиране на потребителите
 За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана
функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание
(новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции,
нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х,
Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики
за посещаемостта на страницата;
 Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране
на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при
настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата
потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива
бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват
предпочитанията през потребителския си профил в Системата.
7.2.9. Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост
на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното
състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия
(системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да
включват като минимум следните данни:
 дата/час на действието;
 модул на системата, в който се извършва действието;
 действие;
 обект, над който е извършено действието;
 допълнителна информация;
 IP адрес и браузър на потребителя.
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Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на
работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна
точка на организация на базата данни:
 по време на работа на Системата потребителският журнал трябва да се
записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на
записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на
Системата;
 специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги
организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от
работната база данни на Системата;
 данните в специализираната база данни трябва да се архивират и
изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна
информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация
за предишен период администраторът на Системата трябва първо да
възстанови архивните данни;
 трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на
реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се
изисква електронна идентификация.
7.2.10. Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва
да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимоедйствие с базата
данни, в т.ч.:
 дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с
максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно
на производителността;
 базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи
следва да бъде използван т.нар. sharding;
 имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана
конвенция;
 трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се
оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да
е мотивирано и подкрепено със замервания;
 връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
 периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително
чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за
оптимизиране на бавните такива;
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 задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на
изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
 при операции върху много записи (batch) следва да се избягват
дългопродължаващи транзакции;
 заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
 при използване на ORM или на друг слой на абстракция между
приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните
заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
 при използване на нерелационна база данни трябва да се използват побързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

8. ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
8.1.

Дейност 1 [Наименование на дейността]

8.1.1. Описание на дейността
8.1.2. Изисквания към изпълнение на дейността
8.1.3. Очаквани резултати
8.2.

Дейност 2 [Наименование на дейността]

8.2.1. Описание на дейността
8.2.2. Изисквания към изпълнение на дейността
8.2.3. Очаквани резултати
8.3.

Дейност 3 [Наименование на дейността]

8.3.1. Описание на дейността
8.3.2. Изисквания към изпълнение на дейността
8.3.3. Очаквани резултати

НА
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8.4.

Дейност 4 [Наименование на дейността]

8.4.1. Описание на дейността
8.4.2. Изисквания към изпълнение на дейността
8.4.3. Очаквани резултати
8.5.

Дейност 5 [Наименование на дейността]

8.5.1. Описание на дейността
8.5.2. Изисквания към изпълнение на дейността
8.5.3. Очаквани резултати

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1.

Изисквания към документацията

 Цялата документация и всички технически описания, ръководства за
работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните
съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
 Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в
електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или
др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране
на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи,
за вътрешна употреба на възложителя;
 Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или
графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен
формат;
 Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс
(API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и
др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или
библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи,
разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно
работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
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o Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на
актуализации от Системата в реално време;
o Заявки за получаване
таксономии);

на

номенклатурни

данни

(списъци,

o Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци,
таксономии);
o Регистрация на потребител;
o Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;
 Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да
бъде публично достъпна;
 Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да
бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint),
Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично
представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;
 Детайлна техническа документация за схемата на базата данни –
структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за
репликация на данни и др.
 Ръководства на потребителя
администриране на Системата

и

администратора

за

работа

и

 Обща информация, инструкции и процедури за администриране и
поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.
 Обща информация, инструкции и процедури за администриране,
архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази
данни.
9.2.

Прозрачност и отчетност

 В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по анализ на
бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна
архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности,
свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги.
Изпълнителят и Възложителят трябва да публикуват подробни месечни отчети
в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително
количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти,
експерти, специалисти и служители на Изпълнителя и Възложителя.
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Документацията, предоставена от Изпълнителя на Възложителя, трябва да бъде:
 на български език;
 на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на
предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
 актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя
процедура, която следва да включва документи, подлежащи на
промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.
Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените
документи.
9.3.

Системен проект

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли
конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира
изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен
проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и
стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена
нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа
спецификация (системен проект) се представя за одобрение на Възложителя. В
случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя
Изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация
(системен проект).
9.4.

Техническа документация

Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация
за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
 Ръководство за администратора, включващо всички необходими
процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране,
възстановяване и други, необходими за администриране на Системата;
 Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави
главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е
предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната
функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни
ползватели;
 Детайлно описание на базата данни;
 Описание на софтуерните модули;

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

58

 Описание на изходния програмен код.
9.5.

Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните
етапи на проекта, описани в раздел 8 на настоящия документ, заедно със
съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.
9.6.

Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена
поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на
проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна
проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум
следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на
поръчката:

9.6.1. Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването
на договора и да съдържа описание минимум на:
 Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на
проекта;
 Начини на комуникация;
 Отговорни лица и екипи.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.

9.6.2. Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при
приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на
събитие.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно
изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения
проектен план.
Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния
начин:
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 Общ прогрес по дейностите през периода;
 Постигнати проектни резултати за периода;
им;

 Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването

 Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и
предприети мерки;
 Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.

9.6.3. Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен
доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и
резултати.
Докладите се изпращат до отговорния служител на Възложителя. За тази
цел Възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните
служител/служители. Всички доклади се представят на български език в
електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от
отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език
на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се
извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни
протоколи, подписани от представители на Изпълнителя и на Възложителя.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява Изпълнителя
за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване
и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез
упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване
на констатираните недостатъци и пропуски.

10.

РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са
следните:
(Описват се конкретните резултати съобразно одобреното проектно
предложение)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.

за закриване на Дома за медико-социални
грижи за деца „Света София“ – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца „Света София“ – София, считано от 1 февруари 2017 г.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да определи състава на ликвидационната
комисия и да сключи договор с членовете є
до 15 февруари 2017 г.
Чл. 3. Ликвидационната комисия по чл. 2
да извърши всички действия по ликвидация на
лечебното заведение по чл. 1 до 31 юли 2017 г.
Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се
уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.
Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на
лечебното заведение по чл. 1, включително
за обезщетенията по Кодекса на труда, да се
изплатят от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
(2) Активите, пасивите, както и другите
права и задължения на закрития Дом за
медико-социални грижи за деца „Света София“ – София, да се поемат от Министерството
на здравеопазването.
(3) Документите от архива на закритото
лечебно заведение по чл. 1 с изключение на
документите, предадени от ликвидационната
комисия по чл. 2 на съответните регионален
държавен архив и териториално поделение
на Националния осигурителен институт, да
се предадат за съхранение до изтичането на
определените им за това срокове на съответната регионална здравна инспекция.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните
заведени я и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения, приета с Постановление
№ 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от
2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и
бр. 44 от 2013 г.).
§ 2. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2017 г. за
авансово финансиране на доизграждането на
автомагистрала „Хемус“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2017 г. в размер до 22 880 400 лв. за авансово
финансиране на доизграждането на автомагистрала „Хемус“.
Чл. 2. Разходите по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи
и/или т рансфери по цент ра лни я бюд жет
за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и
изграждане на пътна инфраструктура“, по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Ч л . 4 . М и н и с т ър ът н а р ег и о н а л н о т о
развитие и благоустройството да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2017 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. 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. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. 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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РЕШЕНИЕ № 18
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Къмпинг
„Оазис“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 1, 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 953 на Министерския съвет от
2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж
„Къмпинг „Оазис“, община Царево, област
Бургас (ДВ, бр. 90 от 2016 г.), проведения на
20 декември 2016 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол, доклад за резултатите
от конкурса от председателя на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № 174 от
29 ноември 2016 г. на министър-председателя
на Република България, и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Къмпинг „Оазис“, община Царево, област Бургас,
и за концесионер на морския плаж – „Оазис
бийч“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление в Димитровград.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне
на м и н и ма л н и я ра змер на кон цесион но
плащане за морските плажове – обекти на
концесия по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и
предложения от „Оазис бийч“ – ООД, размер
на отчисленията на базата за изчисляване на
размера на концесионното плащане (роялти)
1,5 на сто.
2.2. Цена за целия срок на концесията за
1 чадър – в размер 6 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС) с размер на ставка от
20 на сто, и за 1 шезлонг – в размер 6 лв. с
ДДС с размер на ставка от 20 на сто.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Оазис бийч“ – ООД, в едномесечен срок от
влизане в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
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концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионни ят договор се ск лючва
при условията на това решение, Решение на
Министерския съвет № 953 от 2016 г. и подадената от „Оазис бийч“ – ООД, оферта за
участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисия
та за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 19
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Дюниюг“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 1, 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 949 на Министерския съвет от
2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Дюни-юг“, община Созопол, област
Бургас (ДВ, бр. 90 от 2016 г.), проведения на
20 декември 2016 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол, доклад за резултатите
от конкурса от председателя на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № 170 от
29 ноември 2016 г. на министър-председателя
на Република България, и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Оп редел я за спечели л конк у рса за
предоставяне на концеси я на обект – изк лючителна държавна собственост – морски плаж „Дюни-юг“, община Созопол, област Бургас, и за концесионер на морския
плаж – „ГБС – ТУРС“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
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2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от
2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и предложения
от „ГБС – ТУРС“ – ЕАД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на
концесионното плащане (роялти) 1,1 на сто.
2.2. За целия срок на концесията цена за
един чадър – в размер 7 лв. с данък върху
добавената стойност (ДДС) при размер на
ставка 20 на сто, и за един шезлонг – в размер
7 лв. с ДДС при размер на ставка 20 на сто.
2.3. Инвестиции в размер 15 000 лв. за
реализиране на идеен проект за подобряване
на пешеходния достъп до морския плаж и
по 500 лв. допълнително за всяка година за
срока на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„ГБС – ТУРС“ – ЕАД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 949 на
Министерския съвет от 2016 г. и подадената
от „ГБС – ТУРС“ – ЕАД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 20
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Обзорюг“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 1, 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
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С Т Р. 8 3   

Решение № 951 на Министерския съвет от
2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Обзор-юг“, община Несебър, област
Бургас (ДВ, бр. 90 от 2016 г.), проведения на
21 декември 2016 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол, доклад за резултатите
от конкурса от председателя на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № 172 от
29 ноември 2016 г. на министър-председателя
на Република България, и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Обзор-юг“, община Несебър, област Бургас,
и за концесионер на морския плаж – „Еспи
Агро“ – ООД, със седалище и адрес на управление в с. Горица, община Бяла, област Варна.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от
2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и предложения
от „Еспи Агро“ – ООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на
концесионното плащане (роялти) 1,33 на сто.
2.2. Цена за целия срок на концесията за
1 чадър – в размер 3 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС) с размер на ставка от
20 на сто, и за 1 шезлонг – в размер 3 лв. с
ДДС с размер на ставка от 20 на сто.
2.3. Инвестиции в размер 10 000 лв. без
ДДС, или 12 000 лв. с ДДС, за всяка година
за срока на концесията за подобряване на туристическия продукт по смисъла на Закона за
туризма от гледна точка на обичайните групи,
посещаващи морския плаж, в т.ч. ученически
и детски лагери.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Еспи Агро“ – ООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
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4. Концесионни ят договор се ск лючва
при условията на това решение, Решение на
Министерския съвет № 951 от 2016 г. и подадената от „Еспи Агро“ – ООД, оферта за
участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 21
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Нов
плаж „Свети Влас“, община Несебър, област
Бургас
На основание чл. 8н, ал. 1, 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 955 на Министерския съвет от 2016 г.
за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Нов
плаж „Свети Влас“, община Несебър, област
Бургас (ДВ, бр. 90 от 2016 г.), проведения на
22 декември 2016 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол, доклад за резултатите
от конкурса от председателя на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № 176 от
29 ноември 2016 г. на министър-председателя
на Република България, и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Нов плаж „Свети Влас“, община Несебър,
област Бургас, и за концесионер на морския
плаж – „Венид Бийч“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Св. Влас, община
Несебър, област Бургас.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне
на м и н и ма л н и я ра змер на кон цесион но
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плащане за морските плажове – обекти на
концесия по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и
предложения от „Венид Бийч“ – ООД, размер
на отчисленията на базата за изчисляване на
размера на концесионното плащане (роялти)
4,452 на сто.
2.2. Цена за целия срок на концесията за
1 чадър – в размер 8 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС) с размер на ставка от
20 на сто, и за 1 шезлонг – в размер 8 лв. с
ДДС с размер на ставка от 20 на сто.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Венид Бийч“ – ООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионни ят договор се ск лючва
при условията на това решение, Решение на
Министерския съвет № 955 от 2016 г. и подадената от „Венид Бийч“ – ООД, оферта за
участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 22
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св.
Влас-изток“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 1, 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 956 на Министерския съвет от
2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж
„Св. Влас-изток“, община Несебър, област
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Бургас (ДВ, бр. 90 от 2016 г.), проведения на
20 декември 2016 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол, доклад за резултатите
от конкурса от председателя на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № 169 от
29 ноември 2016 г. на министър-председателя
на Република България, и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Св.
Влас-изток“, община Несебър, област Бургас,
и за концесионер на морския плаж – „Венид
Бийч“ – ООД, със седалище и адрес на управление – гр. Свети Влас, община Несебър,
област Бургас.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне
на м и н и ма л н и я ра змер на кон цесион но
плащане за морските плажове – обекти на
концесия по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2105 г.), и
предложения от „Венид Бийч“ – ООД, размер
на отчисленията на базата за изчисляване
на размера на концесионното плащане (роялти) 4,45 на сто.
2.2. За целия срок на концесията цена за
един чадър – в размер 8 лв. с данък върху
добавената стойност (ДДС) при размер на
ставка 20 на сто, и за един шезлонг – в размер
8 лв. с ДДС при размер на ставка 20 на сто.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Венид Бийч“ – ООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 956 на
Министерския съвет от 2016 г. и подадената
от „Венид Бийч“ – ООД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
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6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 23
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Къмпинг
„Нестинарка“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 1, 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 954 на Министерския съвет от 2016 г.
за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг „Нестинарка“, община Царево, област
Бургас (ДВ, бр. 90 от 2016 г.), проведения на
20 декември 2016 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол, доклад за резултатите
от конкурса от председателя на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № 175 от
29 ноември 2016 г. на министър-председателя
на Република България, и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Къмпинг „Нестинарка“, община Царево,
област Бургас, и за концесионер на морския
плаж – „Перла Турист“ – АД, със седалище
и адрес на управление София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от
2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), и предложения
от „Перла Турист“ – АД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на
концесионното плащане (роялти) 4,35 на сто.
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2.2. За целия срок на концесията цена за
един чадър – в размер 0,36 лв. с данък върху
добавената стойност (ДДС) при ставка 20 на
сто, и за един шезлонг – в размер 0,36 лв. с
ДДС при ставка 20 на сто.
2.3. Инвестиции в размер 578 079 лв. без ДДС
за подобряване на туристическия продукт по
смисъла на Закона за туризма от гледна точка
на обичайните групи, посещаващи плажа, в т.ч.
повишаване нивото на санитарно-хигиенното
поддържане за целия срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Перла Турист“ – АД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 954 на
Министерския съвет от 2016 г. и подадената
от „Перла Турист“ – АД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
308

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса
и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 38
и 74 от 2016 г.)
Днес, 4.01.2017 г., между Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК), от една
страна, и Българския зъболекарски съюз
(БЗС), от друга страна, на основание чл. 53,
ал. 2 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) се сключи този Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности между НЗОК и БЗС
за 2016 г. за следното:
§ 1. В чл. 12 се създава ал. 3 със следното
съдържание:
„(3) Националната здравноосигурителна
каса определя финансовата рамка за обемите и цените на дейностите, подлежащи на
заплащане през 2017 г., съгласно Закона за
бюджета на НЗОК за 2017 г.“
§ 2. Разпоредбата на чл. 104, ал. 1, т. 2,
буква „б“ – „до три лечебни дейности за съответната календарна година“, се прилага до
края на действието на този рамков договор.
§ 3. В таблицата на чл. 105, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
До ба в я т с е нови ко лон и „ Дог ов ор ен
брой дейности, извършени през периода от
1.12.2016 г. до 31.03.2017 г. и заплащани в периода от 1.01.2017 г. до 30.04.2017 г.“ – колона
9 „Брой дейности“, колона 10 „Цена (в лв.),
заплащана от НЗОК, в сила от 1.04.2016 г.“ и
колона 11 „Цена (в лв.), заплащана от пациента“, както следва:

„

Код

Номенклатура

Договорен брой дейности, извършени през
периода от 1.12.2016 г. до 31.03.2017 г. и
заплащани в периода от 1.01.2017 г. до
30.04.2017 г.
Брой
дейности

1

2

9

Дентална помощ

2 690 378

Първична дентална помощ

2 620 669

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК

539 160

Цена (в лв.),
Цена
заплащана от
(в лв.), заНЗОК, в сила от плащана от
1.04.2016 г.
пациента
10

11
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ВЕСТНИК

Номенклатура

Код
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Договорен брой дейности, извършени през
периода от 1.12.2016 г. до 31.03.2017 г. и
заплащани в периода от 1.01.2017 г. до
30.04.2017 г.
Брой
дейности

1

2

10111

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

30111 обтурация с амалгама или химичен композит
50811 екстракция на временен зъб с анестезия
50911 екстракция на постоянен зъб с анестезия

9

Цена (в лв.),
Цена
заплащана от
(в лв.), заНЗОК, в сила от плащана от
1.04.2016 г.
пациента
10

11

146 752

6,44

1,80

276 519

32,40

0,00

40 068

13,00

0,00

1 794

32,40

0,00

лечение на пулпит или периодонтит на време33211
нен зъб

39 077

21,92

4,70

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

34 950

68,93

12,30

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18
години, частично заплащана от НЗОК

2 076 796

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

639 014

6,44

1,80

1 148 753

28,40

4,00

289 029

28,40

4,00

33311

10112

30112 обтурация с амалгама или химичен композит
50912 eкстракция на постоянен зъб с анестезия
Неблагоприятни условия на работа
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години,
изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени
в домове за медико-социални услуги, за децата,
настанени в специалните училища и домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа, вкл. и след навършване
на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани
под стража

1453

101111

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

429

8,24

0,00

301111

обтурация с амалгама или химичен композит с
включена анестезия

661

42,45

0,00

119

13,00

0,00

8

32,40

0,00

508111 екстракция на временен зъб с анестезия
509111 екстракция на постоянен зъб с анестезия
332111

лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб с включена анестезия

47

36,60

0,00

333111

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен
зъб с включена анестезия

189

91,21

0,00

Над 18 години

3260

101121

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

1 003

8,24

0,00

301121

обтурация с амалгама или химичен композит с
включена анестезия

1 070

42,45

0,00

1 187

32,40

0,00

509121 eкстракция на постоянен зъб с анестезия
3 Специализирана дентална помощ
Специализирана дентална помощ, извършвана
от специалист по детска дентална медицина
на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или
частично от НЗОК

69 705
11 742

С Т Р.
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Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
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Договорен брой дейности, извършени през
периода от 1.12.2016 г. до 31.03.2017 г. и
заплащани в периода от 1.01.2017 г. до
30.04.2017 г.
Брой
дейности

1
10121

2
обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

9

Цена (в лв.),
Цена
заплащана от
(в лв.), заНЗОК, в сила от плащана от
1.04.2016 г.
пациента
10

11

4 233

7,30

1,80

30121 обтурация с амалгама или химичен композит

4 836

34,10

0,00

50821 екстракция на временен зъб с анестезия

1 001

14,50

0,00

7

34,10

0,00

50921 екстракция на постоянен зъб с анестезия
33221

лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

1 511

24,58

4,70

33321

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

154

77,05

12,30

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

9

101211

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

2

9,10

0,00

301211

обтурация с амалгама или химичен композит с
включена анестезия

1

45,54

0,00

508211 екстракция на временен зъб с анестезия

3

15,50

0,00

509211 екстракция на постоянен зъб с анестезия

1

34,10

0,00

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

1

39,26

0,00

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен
зъб с включена анестезия

1

99,33

0,00

Специализирана хирургична извънболнична
помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК

2695
814

7,30

1,80

333211

102214 специализиран обстоен преглед
520214

инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

372

16,40

3,00

510214

екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия

1 054

33,91

5,00

544214

контролен преглед след някоя от горните две
дейности

455

3,80

0,80

Специализирана хирургична извънболнична
помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК

44 423
11 902

7,30

1,80

102224 специализиран обстоен преглед
520224

инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

5 578

11,90

7,50

510224

екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия

17 801

25,41

13,50

544224

контролен преглед след някоя от горните две
дейности

9 142

3,80

0,80

БРОЙ 5
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
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Договорен брой дейности, извършени през
периода от 1.12.2016 г. до 31.03.2017 г. и
заплащани в периода от 1.01.2017 г. до
30.04.2017 г.
Брой
дейности

1

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

1022114 специализиран обстоен преглед

9

Цена (в лв.),
Цена
заплащана от
(в лв.), заНЗОК, в сила от плащана от
1.04.2016 г.
пациента
10

11

83

23

9,10

0,00

инцизия в съединителнотъканни ложи, вклю5202114
чително анестезия

1

19,40

0,00

5102114

екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия

58

36,60

0,00

5442114

контролен преглед след някоя от горните две
дейности

1

4,60

0,00

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

250

66

9,10

0,00

1022214 специализиран обстоен преглед
5202214

инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

27

19,40

0,00

5102214

екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия

115

36,60

0,00

5442214

контролен преглед след някоя от горните две
дейности

42

4,60

0,00

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

7 226

24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия

264

25,30

0,00

обстоен преглед със снемане на зъбен ста101212 тус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни

430

17,30

0,00

301212 обтурация с амалгама или химичен композит

3 927

42,46

0,00

508212 екстракция на временен зъб с анестезия

171

19,95

0,00

509212 екстракция на постоянен зъб с анестезия

903212

21

42,46

0,00

лечение на пулпит или периодонтит на вре332212
менен зъб

1 567

42,60

0,00

333212

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

236

139,70

0,00

520212

инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

94

30,60

0,00

510212

екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб

433

55,90

0,00

С Т Р.

90
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ВЕСТНИК

Номенклатура

Код
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Договорен брой дейности, извършени през
периода от 1.12.2016 г. до 31.03.2017 г. и
заплащани в периода от 1.01.2017 г. до
30.04.2017 г.
Брой
дейности

1

2

544212

901212

9

10

контролен преглед след някоя от горните две
дейности

83

Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години

3 277

обща анестезия в извънболнично лечебно
заведение

902212 обща анестезия в болнично лечебно заведение

Лечебно-консултативна комисия (ЛКК)

Цена (в лв.),
Цена
заплащана от
(в лв.), заНЗОК, в сила от плащана от
1.04.2016 г.
пациента

8,05

11
0,00

3 275

41,25
(на час, максимална продъл
жителност
180 минути)

0,00

2

41,25
(на час, максимална продъл
жителност
360 минути)

0,00

4

261 подготовка за ЛКК

1

2,50

0,00

262 ЛКК

1

2,50

0,00

263 по искане на ЛКК

1

2,50

0,00

264 по искане на ТЕЛК

1

2,50

0,00

“
§ 4. 1. В чл. 132, ал. 3 след думата „директор“ се добавя „или на оправомощено от него
длъжностно лице“.
2. В чл. 133, ал. 1 след думата „проверки“ се добавя „на територията на съответната РЗОК или“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за
денталните дейности за 2016 г. влиза в сила от 1 януари 2017 г.
§ 6. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за
денталните дейности за 2016 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 2 ЗЗО, съгласува се и се
обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7
ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.
За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на НС на НЗОК: 	
Д-р Ваньо Шарков
Членове на Надзорния съвет на НЗОК:
Бойко Атанасов
Д-р Бойко Пенков
Димитър Евлогиев
Пламен Таушанов
Д-р Иван Кокалов
Тома Томов
Боян Бойчев
Проф. д-р Красимир Гигов
Управител на НЗОК:
Д-р Глинка Комитов
289

За Българския зъболекарски съюз:
Председател на УС на БЗС:
Д-р Борислав Миланов
Д-р Георги Димов
Д-р Николай Шарков
Д-р Донка Станчева-Забуртова
Д-р Олег Гладков
Д-р Светослав Гачев
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Ирена Божидарова
Д-р Нелия Михайлова

Министър на здравеопазването:
Д-р Петър Москов
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 5 януари 2017 г.

за съхранение, транспортиране и износ на
неодобрени активни вещества
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. вида на документите за получаване на
удостоверение за внос или въвеждане в страната на неодобрени активни вещества;
2. условията и реда за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни
вещества.
Раздел II
Внос или въвеждане на неодобрени активни
вещества
Чл. 2. (1) Неодобрени активни вещества се
внасят или въвеждат след издаване на удостоверение за внос или въвеждане на партида
от неодобрени активни вещества от изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ) или от
оправомощено от него длъжностно лице.
(2) За получаване на удостоверение за
внос или въвеждане на неодобрени активни
вещества лицата подават в Централното управление (ЦУ) на БАБХ заявление по чл. 42,
ал. 1 от Закона за защита на растенията, към
което прилагат:
1. информационен лист за безопасност на
български език в съответствие с чл. 31 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),
за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на
Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH)“.
2. техническа спецификация на неодобреното активно вещество, което ще се внася
или въвежда;
3. декларация за обстоятелството, че заявената партида от неодобрени активни вещества
е предназначена за производство на продукт
за растителна защита с цел износ;
4. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската
агенция по безопасност на храните.
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(3) В 7-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 2 експерти от БАБХ извършват проверка за пълнота и съответствие на
подадените документи.
(4) При установяване на непълноти и/или
несъответствия изпълнителният директор на
БАБХ или оправомощено от него длъжностно
лице писмено уведомява заявителя и определя
срок за отстраняването им.
(5) При неотстраняване на непълнотите
и/или несъответствията заявлението се оставя
без разглеждане, за което заявителят писмено
се уведомява.
(6) В 7-дневен срок от извършване на проверката и/или от отстраняване на непълнотите и/или несъответствията изпълнителният
директор на БАБХ или оправомощено от
него длъжностно лице издава удостоверение
за внос или въвеждане на партида от неодоб
рени активни вещества при условията и по
реда на чл. 43, ал. 2 и 3 от Закона за защита
на растенията.
Чл. 3. Лицата, които внасят или въвеждат
неодобрени активни вещества, ежегодно до
31 март подават в ЦУ на БАБХ уведомление
за неодобрените активни вещества, които са
внесли или въвели на територията на страната през предходната година. Уведомлението
съдържа количествата и партидните номера
на веществата и наименованията на граничните контролно-пропускателни пунктове, през
които са внесени, съответно въведени.
Раздел III
Съхранение на неодобрени активни вещества
Чл. 4. (1) Неодобрените активни вещества
се съхраняват в складове на производители
на активни вещества и на продукти за растителна защита.
(2) За складовете по ал. 1 трябва да е
издаден документ за ползване на обекта със
съответното предназначение при условията
и по реда на Закона за устройство на територията.
(3) При изграждането и експлоатацията
на складовете за съхранение на неодобрени активни вещества се спазват следните
изисквания:
1. осигуряване на адекватна вентилация
и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните вещества и смеси, които
се съхраняват;
2. оборудване и материали за противопожарна защита съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните
и взривоопасните свойства на съхраняваните
вещества и смеси;
3. предотвратяване изпускането на неодоб
рените активни вещества в почвите, водите и
въздуха вследствие на разливи, разсипване или
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разпрашаване, включително чрез използване
на съдове и/или съоръжения за съхранение,
съобразени с опасните свойства на съхраняваните вещества, както и осигуряване на
подходящи абсорбенти, които да гарантират
пълното улавяне и последващото събиране и/
или третиране на изтеклите вещества;
4. осигуряване на средства за поддържане
на съответните температура и влага в складовите помещения за вещества, които трябва
да се съхраняват в определени граници;
5. обезопасяване на прозорците срещу
влизане в склада на хора и животни;
6. обособяване на отделни места за съхранение на веществата с несъвместими категории
на опасност;
7. поставяне на табели, указващи категориите на опасност на съхраняваните неодобрени
активни вещества;
8. съхранение на веществата, класифицирани като силно токсични или като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията,
категории 1 и 2, в заключени помещения или
шкафове, с достъп до тях само на оторизиран
персонал;
9. ограничаване достъпа на външни лица
до складовете.
(4) Неодобрените активни вещества могат да
се съхраняват и в складове на производители
на продукти за растителна защита, като за
целта се обособяват и обозначават специални
места с табели по ал. 3, т. 7.
Чл. 5. Лицата, които съхраняват неодобрени
активни вещества, са длъжни да:
1. поддържат в наличност актуална информация за класификацията и/или опасните
свойства на неодобрените активни вещества;
2. поддържат в наличност информационен лист за безопасност на български език
в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH) на местата, където
тези вещества се съхраняват;
3. определят отговорно лице, което има
право на достъп до склада;
4. разработват и прилагат инструкции за:
а) безопасно съхранение на неодобрени
активни вещества в съответствие с наличната
информация по т. 1;
б) осъществяване на контрол по изпълнението на правилата за съхранение на неодобрени
активни вещества;
в) работа на лицата, отговорни за съхранението на неодобрени активни вещества,
относно мерките за контрол на рисковете,
свързани със съхранението им;
г) обезвреждане на отпадъци от неодобрени
активни вещества, образувани при разлив и
разпиляване;
5. обучават лицата, отговорни за съхранението на неодобрени активни вещества,
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относно мерките за контрол на рисковете,
свързани със съхранението им;
6. планират и осъществяват необходимите
мерки за защита на работещите в обектите
и прилежащите им площи при възникване
на аварии по реда на Закона за защита при
бедствия;
7. ограничават достъпа на външни лица до
помещенията за съхраняване на неодобрени
активни вещества.
Чл. 6. При съхранението на неодобрени
активни вещества се прилагат и всички други
изисквания за пожарна безопасност, опазване
на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въведени
с други приложими нормативни актове.
Раздел IV
Транспортиране и износ на неодобрени активни вещества
Чл. 7. Транспортирането на неодобрени
активни вещества се извършва при условията
и по реда на:
1. Закона за автомобилните превози, Закона
за железопътния транспорт, Наредба № 46 от
2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.) и Наредба № 40
от 2004 г. за условията и реда за извършване
на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ,
бр. 15 от 2004 г.) – за сухопътен транспорт;
2. Кодекса за търговското корабоплаване
и Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и
превоз на опасни и/или замърсяващи товари
по море и на опасни товари по вътрешни
водни пътища (ДВ, бр. 53 от 2006 г.) – за
воден транспорт;
3. Закона за гражданското въздухоплаване
и Наредба № 18 от 1999 г. за безопасен превоз
на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 25 от
1999 г.) – за въздушен транспорт.
Чл. 8. (1) Неодобрените активни вещества
се транспортират при спазване на изискванията на производителя по начин, който не
позволява:
1. промяна във физичните и химичните
им характеристики;
2. замърсяване на околната среда;
3. увреждане или нарушаване на целостта
на опаковките и етикетите им;
4. излагането им на неблагоприятни атмосферни условия, като влага, отрицателни
температури или температури над 25 °С и
пряка слънчева светлина.
(2) Леснозапалимите и горимите неодоб
рени активни вещества се транспортират и
при спазване на изискванията и нормите за
пожарна безопасност.
Чл. 9. При транспортиране неодобрените
активни вещества се придружават от информационен лист за безопасност на български
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език в съответствие с чл. 31 от Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).
Чл. 10. Износът на неодобрените активни
вещества се извършва при условията и по
реда на чл. 22а и 22д от Закона за защита от
вредно въздействие на химичните вещества
и смеси.
Чл. 11. Лицата, които произвеждат неодобрени активни вещества, подават в ЦУ на
БАБХ, 7 дни преди да извършат износ, уведомление за неодобрените активни вещества,
които ще изнасят. Уведомлението съдържа
количествата и партидните номера на веществата и наименованията на граничните
конт ролно-проп ускателни п у нк тове, през
които ще се изнасят.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Абсорбенти“ са течности или твърди
вещества, които имат свойството да поглъщат
(всмукват, попиват) и задържат в своя обем
газове, разтвори или твърди вещества.
2. „Неодобрено активно вещество‘‘ е активно вещество, за което не е издаден регламент
за одобрение по чл. 13, пар. 2 от Регламент
1107/2009.
3. „Складове“ са сгради, помещения в сгради
или специално обособени места в помещение
на сгради.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 41,
ал. 3 от Закона за защита на растенията.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. В чл. 5 т. 4 и 5 влизат в сила в 6-месечен срок от обнародването на наредбата в
„Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
142

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за предоставяне
на средства от Национален фонд „Култура“
(обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 41 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3, т. 5 буква „в“ се изменя
така:
„в) средства, осигурени от други източници,
и собствени средства.“
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§ 2. В чл. 4, ал. 3, т. 5 буква „г“ се заличава.
§ 3. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 6 със следното съдържание:
„6. лица и организации с два одобрени за
финансиране проекта през същата календарна
година.“
§ 4. В чл. 6 текстът на ал. 4 се изменя така:
„(4) При подаването на формуляра по ал. 1
лицата представят и:
1. декларация, че кандидатстващият проект
не е подкрепен с финансови средства по реда
на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и
развитие на културата;
2. доказателства за осигуряване на 20 на
сто от общия бюджет – за проекти с очаквана
финансова подкрепа над 10 000 лв.;
3. доказателства за осигуряване на сумата
от общия бюджет, надвишаваща очакваната
финансова подкрепа – за проекти с очаквана
финансова подкрепа под 10 000 лв.“
§ 5. В чл. 10 ал. 2 се заличава.
За министър:
Бони Петрунова
175

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение
на данни от работодателите, осигурителите
за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.;
доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и
103 от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г.,
бр. 4 от 2015 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г.; доп.,
бр. 38 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 се създава изречение второ:
„Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато
в хода на проверка или ревизия органите по
приходите служебно установят обстоятелства
по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да
бъде подадена;“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст числото „10“ се заменя
с „20“;
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б) в т. 4 думите „осиновителите или съпрузите“ се заменят с „осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката
или бащата“.
3. В ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
„3. след подадена нова декларация в срока
по чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, с която са направени
промени в годишната данъчна декларация,
в резултат на което се променя размерът на
дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице подава еднократно декларация
образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят
вноските; когато се намалява размерът на декларираното задължение, самоосигуряващото
се лице подава декларация образец № 6 с код за
корекция на хартиен носител или на електронен
носител и хартиен носител след разрешение на
Националната агенция за приходите“;
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
4. Алинея 14 се отменя.
5. Алинея 15 се изменя така:
„(15) Националният осигурителен институт подава данни за дължимия данък върху
доходите на лицата, на които са изплатени
гарантирани вземания, с декларация образец
№ 1 и декларация образец № 6.“
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§ 2. В чл. 6а се правят следните изменения:
1. В ал. 8 думите „за лицата по чл. 3, ал. 3,
т. 1 – 4“ се заличават.
2. В ал. 11 думите „по чл. 3, ал. 3, т. 2, 3
и 4“ се заменят с „по чл. 3, ал. 3, т. 2, 4 и 5“.
§ 3. В чл. 8, ал. 2 думите „и ал. 15“ се
заличават.
§ 4. В § 2а от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 5 думите „19 и“ се заличават;
в) в т. 6 и 8 думите „т. 19 и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всяка от определените по реда на ал. 1,
т. 2 – 10 осигурителни вноски и вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“, за сметка на осигурителя/
работодателя и за сметка на осигуреното лице,
се закръгляват поотделно, по реда на чл. 3 от
Наредбата за реда за избор на осигуряване,
внасяне и разпределяне на задължителните
осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с
Постановление № 233 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 5 от 2016 г.).“
§ 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
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Указания за попълване на декларация образец
№ 1 „Данни за осигуреното лице“
1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
– са начислени или изплатени възнаграждения
за минало време, върху които се дължат вноски
за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване,
Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“; в тези
случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената
преди това декларация;
– се коригират данни за облагаемия доход или
за начисления от работодателя данък по чл. 42,
ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
Попълва се буква „З“, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация.
В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6,
7 и 12 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът,
за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице – попълва се
ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП.
5. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от
НАП – попълва се единният граждански номер на
осигуреното лице. За чуждестранните граждани
се попълва личният номер, личният номер на
чужденец или служебен номер, издаден от НАП
(за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
5.1. Код за ЕГН/ЛНЧ, ЛН/служебен номер,
издаден от НАП – попълва се:
0 – ако лицето е с единен граждански номер;
2 – ако лицето е с личен номер на чужденец,
личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
6. Фамилия – попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
12. Вид осигурен – попълва се в две позиции
код, както следва:
– 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване при един работодател, включително
и членове на кооперации, работещи по трудово
правоотношение в кооперацията, без обхванатите
от следващите кодове;
– 02 – за работещи при условията на първа
категория труд;
– 03 – за работещи при условията на втора
категория труд;
– 04 – за работещи по допълнителен трудов
договор;
– 05 – за държавни служители по Закона за
държавния служител;
– 06 – за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
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България, офицери и сержанти по Закона за
Националната служба за охрана, държавните
служители по Закона за Министерството на
вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража;
– 08 – за лицата с учителски осигурителен
стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи
възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
– 10 – за управителите и прокуристите на
търговски дружества, на еднолични търговци,
на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети
на директорите, на управителни и надзорни
съвети и контрольорите на търговски дружества,
синдиците и ликвидаторите, както и лицата,
работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е
възложено управлението и/или контролът на
държавни и общински предприятия по глава
девета от Търговския закон, техни поделения или
на други юридически лица, създадени със закон;
– 12 – за самоосигуряващи се;
– 13 – за регистрирани земеделски стопани
и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотношения;
– 15 – за лицата, които получават парично
обезщетение за безработица;
– 16 – за л и ца, рабо т ещ и п ри с у м и ра но
изчисляване на работното време за повече от
един месец;
– 17 – за служители на Държавна агенция
„Разузнаване“ и служба „Военна информация“
на Министерството на отбраната;
– 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4
и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за
които за осигурителен стаж се зачита времето,
през което не са работили поради неправилно
недопускане или отстраняване от работа или
са били без работа поради уволнение, което е
признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие
възстановени на работа по реда, определен в
специални закони;
– 19 – за лица, на които за осигурителен стаж
се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 от Кодекса
за социално осигуряване;
– 20 – за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не
работят, тъй като не е предоставена подходяща
работа от работодателя;
– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно
декларация;
– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет и
инспектори към инспектората на Висшия съдебен
съвет, съдии, прокурори, следователи, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и
младши следователите по Закона за съдебната
власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по
вписвания и съдебни служители с изключение
на военните съдии и прокурори;

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

– 25 – за лицата, включени в програми за
насърчаване на заетостта, които не се осигуряват
за безработица;
– 26 – за инвалиди, работници и служители,
които работят в специализирани предприятия,
кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
– 27 – за лица, получаващи обезщетение за
времето, през което са останали без работа по
Кодекса на труда, Закона за държавния служител
и Закона за висшето образование;
– 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (включително за лицата по
чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване – служителите на Българската православна
църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават
възнаграждение за извършвана дейност);
– 29 – за други (попълва се само по изрично
указание на НАП);
– 71 – за членове на избирателни комисии по
Изборния кодекс;
– 72 – за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват
за безработица;
– 82 – за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса
за социално осигуряване – лица, упражняващи
трудова дейност на изборни длъжности, както и
за служителите с духовно звание на Българската
православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с
изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7
от Кодекса за социално осигуряване;
– 83 – за военнослужещи от служба „Военна
информация“ на Министерството на отбраната
и държавни служители на Държавна агенция
„Разузнаване“;
– 86 – за лица, работещи в международни
органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да
се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина
от български посредник;
– 88 – за лица, получаващи обезщетение по
чл. 230, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
– 89 – за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
– 90 – за лицата, получаващи доходи по § 1,
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за
държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и
здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но
задължително се подава информация за данъка
по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда
си на територията на Република България, за
които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на
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физическите лица и др.; за тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на т. 31,
31а, 32 и 33;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно
командированите служители в дипломатическа
служба по време на задграничния им мандат;
– 92 – за морските лица;
– 93 – за специализантите, които получават
възнаг ра ж дение по договор за обу чение за
придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда
на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, приети
по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12
и 72 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 от
2013 г.; изм., бр. 73 от 2013 г.; изм. с Решение
№ 15612 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.), и
които продължават обучението си при условията,
при които са приети;
– 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно
споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и
за които във връзка с материалния обхват на
съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“;
– 95 – за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;
– 96 – за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за
социално осигуряване;
– 97 – за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса
за социално осигуряване;
– 98 – за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.
12.1. Пореден номер на квалификационната
група професии за осигу рения – попълва се
номерът на колоната на квалификационната
група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно закона за бюджета
на Държавното общест вено осиг у ряване за
съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения – попълва се 4-значният код по КИД 2008 г.
За лицата, наети в спомагателни дейности на
работодателя, когато той извършва повече от
една икономическа дейност, се попълва „0000“.
12.3. Пореден номер на основна икономическа
дейност на осигурителя – попълва се номерът на
реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно закона за
бюджета на Държавното обществено осигуряване
за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за счетоводството, които
не прилагат минимален осигурителен доход, попълват код „99“ за работниците и служителите.
Код „99“ се попълва и за избраните управител,
контрольор, касиер и членовете на управителния
и контролния съвет на етажната собственост по
Закона за управление на етажната собственос т.
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Забележки:
1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид
осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18, 19, 20, 25,
26, 72, 82, 95 и 97.
2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид
осигурен 94, когато осигурителният доход на
лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване.
13. Код за сумирано изчисляване на работното време – когато в т. 12 е попълнен код за
вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:
Позиция 1: от 2 до 6 в съответствие с броя
месеци в установения период на сумирано изчисляване на работното време.
Позиция 2: от 1 до 6 според поредността на
месеца от периода на сумирано изчисляване на
работното време, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/
възобновено – попълва се в две позиции първият
календарен ден в осигуряване.
15. Последен ден в осигуряване – попълва
се в две позиции последният календарен ден в
осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.
15.1. Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове:
– 1 – когато осигуряването е прекратено на
основание извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване.
– 2 – когато осигуряването е прекратено по
желание или със съгласие или поради виновното
поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса
за социално осигуряване: чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326
и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2
и 5, чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за
държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и
чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въо
ръжените сили на Република България, чл. 226,
ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството
на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9
от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и
чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от
Закона за съдебната власт или по други закони.
Забележка. Точка 15.1 не се попълва, когато
в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен някой от
следните кодове: 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27,
28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97.
16. Дни в осигуряване – общо.
Позиции 1 и 2:
– попълва се в две позиции общият брой
работни дни в осигуряване.
Позиция 3:
– попълва се законоустановеното работно
време за длъжността; лицата с вид осигурен 9,
10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91,
92, 93 и 96 попълват 0.
Позиция 4:
– попълва се дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното
работно време е различно през отделните дни
в месеца, се попълва в часове среднодневното
работно време; когато при изчисляването се
получи остатък, равен или по-голям от половин
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час, се закръглява на пълен час; лицата с вид
осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Забележки:
1. В позиции 1 и 2 на т. 16 се вписва сборът
от дните, отразени в т. 16.1 до 16.4 и т. 16.А.
2. При сумирано изчисляване на работното
време отработените дни с осигурителни вноски,
които се попълват в т. 16.1, съответно дните в
т. 16.2, 16.3, 16.4 и 16.А, за които са представени
болнични листове, се получават, като часовете от
тях в съответствие с графика (след превръщането
на нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време,
попълнено в позиция 4 на т. 16. При остатък,
равен или по-голям от половината на дневното
договорено работно време, закръгляването се
извършва към по-голямото число. При всеки
два остатъка, равни на половината от дневното
договорено работно време, единият от тях се
закръглява към по-малкото число.
3. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 90 или 98, т. 16 не се попълва.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни
вноски – попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни
в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за
които е упражнявана дейност, която е основание
за осигуряване, и всички дни с осигурителни
вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност
и/или дни с право на обезщетение по чл. 53а
от Кодекса за социално осигуряване – в две
позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен
член на семейството, бременност и раждане,
трудова злополука, професионална болест, санаторно-курортно лечение, карантина с право
на обезщетение и дните по чл. 53а от Кодекса
за социално осигуряване с право на парично
обезщетение при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст и при настаняване на дете по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Не се попълват дните, посочени в т. 16.А.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете – в
две позиции се попълват дните за отглеждане
на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 167, 167а
от Кодекса на труда. В тази точка се попълват
и дните без право на обезщетение по Кодекса за
социално осигуряване: в отпуск за бременност
и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодек
са на труда при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст и при настаняване на дете по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за
лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за
осигурителен стаж – в две позиции се попълват
работните дни в неплатен отпуск за временна
неработоспособност, неплатен отп уск до 30
работни дни за една календарна година, който
се зачита за осигурителен стаж, и други дни в
осигуряване без осигурителни вноски.
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16.А. Дни във временна неработоспособност
с възнаграждение от работодателя на основание
чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване – попълва се броят на работните дни, за които
работодателят е изплатил възнаграждение на
основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално
осигуряване.
Забележка. Когато лицето е осигурено на
друго основание върху максималния размер на
осигурителния доход, дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя
се попълват в т. 16.4.
16.7. Отработени часове – общо – попълва
се броят на отработените часове през месеца,
след превръщане на нощните часове в дневни,
включително броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на
платен отпуск. Когато при изчисляването се
получи остатък, равен или по-голям от половин
час, се закръглява на пълен час. Тази точка не
се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93 и 96.
16.8. Часове положен извънреден труд – попълва се броят на отработените часове извънреден труд след превръщане на нощните часове
в дневни. Когато при изчисляването се получи
остатък, равен или по-голям от половин час,
се закръглява на пълен час. Тази точка не се
попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93 и 96.
17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5
от Закона за здравното осигуряване – попълва
се осигурителният доход, определен по реда на
чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване за лицата във временна неработоспособност,
бременност и раждане, в отпуск за отглеждане
на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от
Кодекса на труда и отпуск при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на
чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
Попълва се и за самоосигуряващи се лица от
Кодекса за социално осигуряване, които ползват
аналогични права.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за
социално осигуряване.
18. Върху сумата в т. 17 – попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка
на осигуряващия съгласно закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за
съответната година.
21. Осигурителен доход, върху който се дължат
осигурителни вноски, включително сумата по
чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване – попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 от
Кодекса за социално осигуряване, включително
сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално
осигуряване.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите
в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната
вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за
социално осигуряване за сметка на осигурителя
и/или за сметка на осигуреното лице, без фонд
„Трудова злополука и професионална болест“.
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22.1. Върху сумата в т. 21 – попълва се размерът на зд равноосиг у ри телната вноска за
сметка на осигуряващия и/или за сметка на
осигуреното лице съгласно закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за
съответната година, когато е попълнена т. 21.
22.2. За фонд „ТЗПБ“ върху сумите в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната вноска за
сметка на осигурителя/морското лице за фонд
„Трудова злополука и професионална болест“,
определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за съответната година.
23. За Учителския пенсионен фонд върху сумите в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя, която
се внася в приход на УПФ. Отнася се само за
лицата с учителски осигурителен стаж.
25. За ППФ или за фонд „Пенсии“ в размера
за ППФ в/у сумите в т. 21 – попълва се размерът
на вноската за сметка на осигурителя/морското
лице съгласно Кодекса за социално осигуряване
за професионален пенсионен фонд или за лицата
по чл. 4в от Кодекса за социално осигуряване
за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна
вноска в размера на вноската за професионален
пенсионен фонд.
26. За УПФ или за фондове „Пенсии“ в размера
за УПФ в/у сумата в т. 21 – попълва се размерът
на вноската съгласно Кодекса за социа лно
осигуряване за сметка на осигурителя и/или
за сметка на осигуреното лице за универсален
пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване за фонд
„Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата
по чл. 69 от КСО“ с увеличена осигурителна
вноска в размера на вноската за универсален
пенсионен фонд.
27. Доход, върху който се дължат вноски само
за здравно осигуряване – попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски
за здравно осигуряване за времето в неплатен
отпуск, за времето на отглеждане на дете по
чл. 167а от Кодекса на труда и др.
28. Върху сумата в т. 27 – попълва се размерът
на здравноосигурителната вноска за сметка на
осигуряващия или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение – попълва
се сумата на брутното трудово възнаграждение,
определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата
за структурата и организацията на работната
заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г., колективен трудов
договор и други нормативни актове, определящи
вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Размер на вноска за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ – попълва се размерът на осигурителната вноска за
фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите“, определена със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за
съответната година.
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Забележка. Точки 29 и 30 се попълват за
лицата, работещи по трудови правоотношения.
31. Начислен месечен облагаем доход – попълва се трудовото възнаграждение и всички
други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на
доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“
в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14,
16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90,
92, 93, 94, 95, 97 и 98.
Забележки:
1. Съдружниците в търговски дружества,
с о б с т вен и ц и т е на ЕООД и л и физи че ск и т е
лица – членове на неперсонифицирани дружест
ва, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за
доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, върху които се
дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица.
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 14 се попълва само от акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за доходи по § 1,
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 71 се попълва само за членовете на
Централната избирателна комисия.
4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код
за вид осигурен 93 за доходите по § 1, т. 26, буква
„к“ от допълнителните разпоредби на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
31а. Начислен месечен данък – попълва се
размерът на начисления от работодателя данък
по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само
за лица, за които е попълнена т. 31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно
осигуряване – попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски
за допълнително доброволно осигуряване – в
общ размер до 10 на сто от месечната данъчна
основа по чл. 42, ал. 2 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица. Попълва
се само за лица, за които е попълнена т. 31.
33. Лични вноски за доброволно здравно
осигуряване и премии/вноски по договори за
застраховки „Живот“ – попълва се размерът
на внесените през месеца за сметка на лицето
чрез работодателя лични вноски за доброволно
здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до
10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42,
ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица. Попълва се само за лица, за
които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение – попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по
реда на Наредбата за паричните обезщетения и
помощи от държавното обществено осигуряване,
приета с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.).
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Забележки:
Точка 34 се попълва и в случаите, в които
т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31.
Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 „Вид
осигурен“ е попълнен някой от следните кодове:
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 96, 97, 98.
Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен код
28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28.“

§ 6. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1,
в Указанията за попълване на Декларация
обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на
лица, осигурени от държавния бюджет“, в т. 5,
позиция 55 думите „осиновителите или съпрузите“ се заменят с „осиновителите, съпрузите или
един от родителите на майката или бащата“.
§ 7. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2,
в Указанията за попълване на Декларация
обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък
по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 8, позиция 4 след думите „За възнаграждения“ се поставя запетая и се добавя
„изплатени“, а в забележката след позиция 6
думите „- дължимите осигурителни вноски
върху изплатените гарантирани вземания“
се заличават.
2. След т. 18 забележката: „Когато в т. 8 е
попълнен код 6 за дължимите осигурителни
вноски върху изплатените гарантирани вземания, в т. 18 се попълва датата, на която са
изплатени вземанията“, се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2017 г.
Министър:
Владислав Горанов
176

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение на Инструкция
№ 8121з-782 от 2015 г. за определяне вида,
условията и реда за издаване и ползване на
служебните карти в Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.;
изм., бр. 1 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 7 думите „по реда на
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване“ се
заменят със „за осигурителен стаж и възраст“.
§ 2. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „могат да се ползват до
31.12.2016 г.“ се заменят с „както и контролните холограмни стикери за 2016 г. могат да
се ползват до 31.12.2017 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Министър:
Румяна Бъчварова
216
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

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

(Продължение от брой 4)

ЗАПОВЕД
№ РД-05-1113 от 21 декември 2016 г.
№ ЗЦУ-1611 от 22 декември 2016 г.

Приложение 9

Приложение № 9

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

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ
ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Статистическите справки се попълват от бюджетните предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките за техните поделения
и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на статистическите справки е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за
2017 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2017 година.
Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2016 година

2.

Справка за местните единици за 2016 година

3.

Справка за група предприятия през 2016 година

4.
5.

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

6.

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

7.
8.

Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна инфраструктура за 2016 година
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2016
година (попълва се само от търговските банки)
Справка за данъците и таксите през 2016 година

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 година

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2016 година
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и
други източници за 2016 година
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2016 година
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2014 - 2016 година
(попълва се само от търговските банки)
Справка за загубите от кризисни събития през 2016 година (попълва се само от общините)

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. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби 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
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

V. Фамилен бизнес (попълва се само от банките)
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

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.

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 5
С Т Р. 1 0 3   

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5   

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.

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

БРОЙ 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 КИД2008 – 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

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7   

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 КИД2008) - 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
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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

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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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

С Т Р.
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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.
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падежа
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II. Дълготрайни материални активи
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Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи
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Други продукти, обект на интелектуална собственост
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Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
права и активи ( код 6120 )
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Научноизследователска и развойна дейност

б
0100

а

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

Код на
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Отчетна стойност на нетекущите активи

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА
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Транспортни средства ( код 6231 )
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Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)
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на употребяваните ДМА от колона 4/
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дълготрайни
материални
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Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
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б
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СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2016 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
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С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1   

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).
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
само на обобщения отчет за стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново
строителство, разширение и основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

б

Пречиствателни станции за питейни води

530

523

522

Вътрешна

Други (вкл. резервоари)

521

520

1

2

3

4

Ръководител:
Съставител:

5

ДМА към
края на
годината
(по отчетна
стойност)
7

Общински
бюджет

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

6

Републикански
бюджет

8

ПУДООС

Дата:

9

Програма
за развитие
на селските
райони
10

(телефон)

(подпис)

ОП „Околна
среда“

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

ДМА
придобити
през
за придобиване
за
текущата
(6+7+8+9+10) поддържане
година

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Външна

Водопроводна мрежа - общо

а

Показатели

Код на
реда Общо
(2+3)

Разходи за ДМА

Източници на финансиране за придобиване на ДМА
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СПРАВКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ И ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И
ПОДСЕКТОРИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
(попълва се само от търговските банки)

(Хил. левове)
Предоставени заеми
Привлечени депозити
Начислени
Начислени
Код на
приходи
разходи за
Институционални сектори и подсектори
Към
Към
Към
Към
реда
от лихви за
лихви за
31.12.2015 г. 31.12.2016 г.
31.12.2015 г. 31.12.2016 г.
отчетния
отчетния
период
период
а
б
1
2
3
4
5
6
Общо - резидентен и нерезидентен сектор 100000
Резидентен сектор
110000
Нефинансови предприятия
110110
Финансови предприятия
110120
БНБ
110121
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки) 110122
Фондове на паричния пазар (ФПП)
110123
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
110124
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
110125
Финансови спомагателни организации 110126
Каптивни финансови институции и
заемодатели
110127
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
110128
Пенсионни фондове (ПФ)
110129
Държавно управление
110130
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
110131
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
110132
Социалноосигурителни фондове
110133
Домакинства
110140
Жилищни заеми
110141
х
х
х
Потребителски заеми
110142
х
х
х
Други заеми
110143
х
х
х
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД) 110150
Нерезидентен сектор (Останал свят)
120000
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
121000
Еврозона
121100
Нефинансови предприятия
121110
Финансови предприятия
121120
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки) 121121
Фондове на паричния пазар (ФПП)
121122
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
121123
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
121124
Финансови спомагателни организации 121125
Каптивни финансови институции и
заемодатели
121126
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
121127
Пенсионни фондове (ПФ)
121128
Държавно управление
121130
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
121131
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
121132
Социалноосигурителни фондове
121133
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(Хил. левове)

Институционални сектори и подсектори

а
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Страни от ЕС, извън Еврозоната
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни
организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Държави, които не са членки на
ЕС, и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

Предоставени заеми
Привлечени депозити
Начислени
Начислени
Код на
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
реда
от лихви за
лихви за
31.12.2015 г. 31.12.2016 г.
31.12.2015 г. 31.12.2016 г.
отчетния
отчетния
период
период
б
1
2
3
4
5
6
121140
121150
121200
121210
121220
121221
121222
121223
121224
121225
121226
121227
121228
121230
121231
121232
121233
121240
121250
122000
122110
122120
122121
122122
122123
122124
122125
122126
122127
122128
122130
122131
122132
122133
122140
122150
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички Търговски банки на територията на страната, включително клонове на чуждестранни банки, лицензирани
да оперират в страната.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (колона 1 и 2) и привлечените депозити (колона 4 и
5) към края на отчетния период, както и начислените за отчетния период приходи и разходи от лихви (колони 3 и 6). Данните се попълват
в стойност - хиляди лева.
Разпределението на предоставените заеми и привлечените депозити, както и начислените лихвени приходи и разходи по институционални
сектори и подсектори - контрагенти, е информационната база за последващи изчисления на размера на предоставените банкови услуги
по категории потребители.
Групирането на стопанските единици по институционални сектори и подсектори (редове от справката) се основава на дефинициите
на Европейската система за национални сметки (EСНС' 2010) и съответства на принципите, прилагани от Парична статистика на БНБ
(Приложение към справката - Дефиниции на институционалните сектори и подсектори).

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

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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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

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511

- от Европейския съюз*

2512

Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

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

2700
2710

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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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.

1

б

2660

2670

Други донори от страната

2

3

Съставител:

Ръководител:

5

УКАЗАНИЯ

Лице за контакт:

4

6

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

8

9

Дата:

10

(телефон)

(подпис)

11

(Хил. левове)
Опазване на
Отвеждане и
Опазване
Ловно и
Третиране
Апаратура за
Оборотно
Опазване
Опазване
биоразнообразието,
Защита от
пречистване на
на почвата
рибностопански
на
мониторинг
водоснабдяване на въздуха
на горите защитените територии,
шума
отпадъчни води
и водите
мероприятия
отпадъци
и контрол
зони и обекти

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват към резидентни производители.
Субсидиите за околната среда са предназначени да покрият някои или всички разходи по допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на
замърсители в околната среда.
Включват се само средствата, които са изразходвани през отчетната година, независимо от общия размер на получената субсидия.
Разпределението на сумите по направления за околната среда, трябва да съответстват на отчетените средства в отчет Разходи за опазване на околната среда (инвестиции и текущи разходи).
Относно Мярка 214: да се включват само направления, свързани с опазване на почвите и водите /без сеитбообръщение (дълбока оран)/, контрол на почвената ерозия, съхраняване на биоразнообразието
и управление на земите, свързани с Натура 2000.

2650

Други донори от чужбина

2640

2633

2632

2631

2630

2620

Общо

Код на
реда

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

По други програми на Европейския съюз

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

а

Показатели

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ИНВЕСТИЦИИ И ТЕКУЩИ),
ПОЛУЧЕНИ ОТ СУБСИДИИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

1

Отчет

704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

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

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

3

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

(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

2

Технически
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

132

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: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 5

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

б

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

Друг персонал, зает с НИРД

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 3 3   

511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

134

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 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5   

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

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

Показатели

2

3

общо
щети

4

сгради

5

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

6

общо

в това число:

7

мостове

8

улична
мрежа

9

подпорни
стени

в това число:

инфраструктурни обекти

10

електрои ВиК
мрежи

11

12

растение- животновъдство
въдство

в това число:

13

горски
фонд

селско и горско стопанство

14

общо

15

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

19

планирани

20

непредвидени

Разходи за СНАР*
хил. лева

ВЕСТНИК

4831
4832
4833
4834

1

Загуби
на хора
брой

Установени щети - хил. лева

(Попълва се само от общините)

СПРАВКА
ЗА ЗАГУБИТЕ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

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

4711
4712
4713
4720
4730
4740
4750

б
4000
4710

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 4 5   

4881
4882

4880

4870

4850
4860

4841
4842

б
4840

1

3

общо
щети

4

сгради

5

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

6

общо

в това число:

7

мостове

10

електрои ВиК
мрежи

Ръководител:
Съставител:

9

подпорни
стени

Лице за контакт:

8

улична
мрежа

в това число:

инфраструктурни обекти

11

13

горски
фонд

14

общо

15

(име, презиме, фамилия)

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

Дата:

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

(име, презиме, фамилия)

12

растение- животновъдство
въдство

в това число:

селско и горско стопанство

20

непредвидени

(телефон)

(подпис)

19

планирани

Разходи за СНАР*
хил. лева

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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

2

Загуби
на хора
брой

146

* СНАР - спасителни и неотложни аварийни работи

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

Показатели

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

Установени щети - хил. лева

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7   
Приложение № 10
Приложение 10

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2017 ГОДИНА

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са
прекратили дейността си през 2017 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се
гарантира тяхната конфиденциалност.

№
1.

Справка за предприятието за периода от ............... до ............... 2017 година

Наименование на формуляра

2.

Справка за група предприятия за периода от ............... до ............... 2017 година

3.

Счетоводен баланс към ............... 2017 година

4.

Отчет за приходите и разходите за периода от ............... до ............... 2017 година

5.
6.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от ............... до ............... 2017 година

7.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ............... до ............... 2017 година

8.

Справка за данъците и таксите за периода от ............... до ............... 2017 година

Отчет за паричните потоци за периода от ............... до ............... 2017 година

Стр.

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2017 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 датата на ликвидация през 2017 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 вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9   

III. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2017 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 2017 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
IV. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район *
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

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

ДА

НЕ

Дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е изпълнено едно от двете условия:
1. Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало или придобило
предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или
рода участва официално в управлението на предприятието.
2. Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало или придобило предприятието, и/или неговите
съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва да притежават (заедно) най-малко 25% от акциите, даващи право на глас
и поне един представител на семейството или рода да участва официално в управлението на предприятието.
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 КИД2008
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.

150

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 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА ПЕРИОДА ОТ...................ДО...............2017 ГОДИНА

С Т Р. 1 5 1   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

1.

•

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

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1 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 2017 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2017 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 2017 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 5
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 5

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 5 7   

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ ...................................... 2017 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

00111
00112
00110

II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение

00121

Обезпечение

00122

Други
Общо за група ІI

00123
00120

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

00131
00132
00130

IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други

00141
00142

Общо за група IV

00140

Общо за раздел А

00100

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

00211
00212
00210

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

00221
00222
00220

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

00231
00232
00230

IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други

00241
00242

Общо за група IV

00240

Общо за раздел Б

00200

Сума на актива (А+Б)

00300

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

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2017 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2017 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

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

10210
10220
31121
10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки (осигурителни фондове)

10320

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

10321
10400
10410

Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група I

10000

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

11100
11110
11200

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

11210
11220

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

Общо разходи (І + ІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

III. Разходи за данъци от печалбата

14200

IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - III - IV)

14400

Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)

14500

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

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

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

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

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

16100

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

16110

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

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

Общо приходи (І + ІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + III + IV )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Дата:
Ликвидатор/синдик::
Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

09013
09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с държавни органи

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

Лице за контакт:

x
x

x

x

2

3

нетен поток

(име, презиме, фамилия)

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

плащания

Дата:

x

x

5

плащания

(Хил. левове)

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

Предходен период

ВЕСТНИК

Съставител:

Ликвидатор/синдик:

09040
09050

09027

Други парични потоци от ликвидационна дейност

Д. Парични средства в края на периода

09026

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

09030

09025

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Г. Парични средства в началото на периода

09024

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

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

09023

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

09020

09022

Парични потоци, свързани с финансови активи

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с контрагенти

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

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

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

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2017 ГОДИНА

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 6 3   

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2017 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
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:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2017 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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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2017 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 (Тарифата 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 2017 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (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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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
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Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.) ..................................................................................
Община .............................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

В качеството си на управител (ръководител, президент) на

наименование на предприятието
декларирам, че през отчетната 2016 г. предприятието не е било активно (не е извършвало дейност и не е отчело приходи и
разходи съгласно счетоводното законодателство).
Последна актуална икономическа дейност, съгласно Класификацията на
икономическите дейности

Последна преобладаваща форма на
собственост

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

Моля, отбележете
само един отговор

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

Дата:
Телефон:

Декларатор:
подпис
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Приложение 12

Приложение № 12

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

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички нефинансови предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети
в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2017 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2016 година

2.

Консолидиран счетоводен баланс към 31.12. 2016 година

3.

Консолидиран отчет за приходите и разходите за 2016 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2016 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2016 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2016 година

Стр.
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Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

5

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 КИД2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2016г. (виж указанията)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

5. Приложими счетоводни стандарти:

Годишният консолидиран финансов отчет е съставен на базата на:
5.1. Национални счетоводни стандарти
5.2. Международни счетоводни стандарти

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), 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;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани 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 КИД2008) - 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. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 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:
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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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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование
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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
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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: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
A. Записан, но невнесен капитал

Код на
реда
б
01000

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

02110

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

02120

Търговска репутация

02130

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

02140
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

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

02240
02200

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

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 9   

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

Продукция и стоки

03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

180

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал

05100

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

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

05510
05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

VІІ. Общо капитал на групата

05001

VІІІ. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

05002

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Задължения към доставчици

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1   

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

Задължения по полици

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите
а
А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)
от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи
Разходи за амортизация
Разходи от обезценка
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи
в това число:
Балансова стойност на продадените активи
Провизии
Общо за група I
ІІ. Финансови разходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи
в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Общо за група II
Б. Печалба от обичайна дейност
Общо разходи (І + ІІ)
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
III. Разходи за данъци от печалбата
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
Г. Печалба (В - III - IV)
V. Печалба за групата
VІ. Печалба, непринадлежаща на групата
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)

Код на
реда
б

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

11100
11110
11200
11210
11220
11000
14000
13000
14100
14200
14300
14400
14401
14402
14500

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3   
Код на
реда

Наименование на приходите
а
А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби
Продукция
Стоки
Услуги
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за придобиване на активи по стопански начин
Други приходи
в т. ч. приходи от финансирания
Общо за група I
ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи
в това число:
Приходи от предприятия от група
Положителни разлики от операции с финансови активи
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група II
Б. Загуба от обичайна дейност
Общо приходи (І + ІІ)
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
Г. Загуба (В + III + IV )
VІІ. Загуба за групата
VІІI. Загуба, непринадлежаща на групата
Всичко (Общо приходи + Г)

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

15100
15110
15120
15130
15200
15300
15400
15410
15000
16100
16110
16200
16210
16300
16310
16320
16330
16000
19000
18000
19100
19200
19201
19202
19500

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

61740

61730

61710

61720

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

61692

Други изменения в собствения капитал

61691

Намаление

61690

Последващи оценки на активи и пасиви

Увеличение

61680

Покриване на загуба

61671

61670

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Неразпределена
печалба
8
9

Непокрита
загуба
10

Дата:

11

(телефон)

(подпис)

12

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

7

Други
резерви

(Хил. левове)
Собствен
Общо
Текуща капитал,
печалба/ неприна- собствен
загуба длежащ капитал
на групата

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. за дивиденти

61660

Разпределение на печалбата

61652

Намаление

Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61630

Грешки

2

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

Финансов резултат от
минали години

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

184

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

61620

Промени в счетоводната политика

1

Премии
от
емисии

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

Код на Записан
реда капитал

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

( Хил. левове)
Текущ период

Наименование на паричните потоци
а

Код на
реда постъпле- плащания
ния
б

1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъплеплащания
ния
4

5

нетен
поток
6

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

61531

Платени и възстановени данъци върху печалбата

61537

Други парични потоци от основна дейност
Общо за раздел А

61532
61533
61534
61535
61536
61538
61530

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Парични потоци, свързани с краткосрочни
финансови активи
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и
други подобни
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания
Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Общо за раздел Б

61541
61542
61543
61544
61545
61546
61540

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

61551
61552
61553
61554
61555
61556
61557

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

61550
61560
61570

x

x

x

x

Е. Парични средства в края на периода

61580

x

x

x

x
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

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

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

3

4

5

увеличение
7

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

(телефон)

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

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

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

1

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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Приложение № 13
Приложение 13

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

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички застрахователи, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в
съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2017 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2016 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12. 2016 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2016 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2016 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2016 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2016 година

Стр.

С Т Р.

188
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

5

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)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), 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;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани 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. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 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);
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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

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
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.

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)

ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол
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2

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала
хил. лв.
8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

Приложение 2

ДЪРЖАВЕН

*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

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 5
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 5

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
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КОНСОЛИДИРАН 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

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

22413

Вземания от предприятия, в които застрахователя има дялово участие

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

22521

в т.ч. блокирани парични средства

22525

Парични наличности по каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти

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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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

VІІІ. Общо капитал на групата

23101

IX. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

23102

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

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

Дял на презастрахователите

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

23420

Сума, нетна от презастраховане

23400

Д. Депозити, получени от презастрахователи

23500

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

23631

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23632

IV. Задължения към кредитни институции

23640

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

23641

Задължения към предприятия, в които застрахователя има дялово участие

23642

V. Други задължения

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:
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КОНСОЛИДИРАН 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)

24100
24110
24111

Отстъпени премии на презастрахователи

24120

Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв (+/-)

24130

в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове
Промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-)

24131
24140

2. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет (код 26600)

24200

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

24300

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

24400

Изплатени претенции, нетни от презастраховане

24410

Брутна сума

24411

Дял на презастрахователите

24412

Промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания (+/-)

24420

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания (+/-)

24430

5. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани
в други позиции

24500

Промяна в брутната сума на други застрахователни резерви (+/-)

24510

Промяна в дела на презастрахователите в други застрахователни резерви (+/-)

24520

6. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане

24600

7. Нетни оперативни разходи

24700

Аквизиционни разходи

24710

в т.ч. аквизационни комисионни

24711

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

24720

Административни разходи

24730

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

24740

Общозастрахователни дружества

24741

Презастрахователни дружества

24742

8. Други технически разходи, нетни от презастраховане

24800

9. Промяна в запасния фонд (+/-)

24900

10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8+9)

24000

ІІ. Технически отчет - животозастраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане

25100

Брутни начислени (записани) премии

25110

Отстъпени премии на презастрахователи

25120

Промяна в брутния размер на пренос- премийния резерв (+/-)

25130

Промяна в дела на презастрахователите в пренос- премийния резерв (+/-)

25140

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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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
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25200
25210
25211
25220
25225

Приход от земя и сгради

25221

Приход от други инвестиции

25222

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25230

Печалби от реализацията на инвестиции

25240

3. Нереализирани печалби от инвестиции

25300

4. Друг технически приход, нетен от презастраховане

25400

5. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

25500

Изплатени суми и обезщетения

25510

Брутна сума

25511

Дял на презастрахователите

25512

Промяна в резерва за предстоящи плащания

25520

Брутна сума (+/-)

25521

Дял на презастрахователите (+/-)

25522

6. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции
Математически резерв, нетен от презастраховане

25600
25610

Брутна сума (+/-)

25611

Дял на презастрахователите (+/-)

25612

Други застрахователни резерви, нетни от презастраховане (+/-)

25620

Брутната сума (+/-)

25621

Дял на презастрахователите (+/-)

25622

7. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане

25700

8. Нетни оперативни разходи

25800

Аквизиционни разходи

25810

в т.ч. аквизационни комисионни

25811

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

25820

Административни разходи

25830

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

25840

9. Разходи по инвестиции

25900

Разходи по управление на инвестициите

25910

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25920

Загуби от реализацията на инвестиции

25930

10. Нереализирани загуби от инвестиции

25950

11. Други технически разходи, нетни от презастраховане

25960

в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през предходни отчетни периоди

25961

12. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет (код 26400)

25970

13. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3+4-5-6-7-8-9-10-11-12)

25000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

200

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Показатели

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІII. Нетехнически отчет
1. Салдо по техническия отчет - общо застраховане (код 24000)

26100

2. Салдо по техническия отчет - животозастраховане (код 25000)

26200

3. Приходи от инвестиции

26300

Приход от дялови участия

26310

в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции

26311
26320

в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

26325

Приход от земя и сгради

26321

Приход от други инвестиции

26322

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

26330

Печалби от реализацията на инвестиции

26340

4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане (код 25970)

26400

5. Разходи по инвестиции

26500

Разходи по управление на инвестициите

26510

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

26520

Загуби от реализацията на инвестиции

26530

6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет по общо застраховане (код 24200)

26600

7. Друг приход

26700

8. Други разходи, включително преоценки на стойности

26800

9. Печалба или загуба от присъщи дейности (+/-) (1+2+3+4-5-6+7-8)

26900

10. Корпоративен данък

26940

11. Други данъци

26950

12. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (9-10-11)

26000

13. Печалба или загуба за групата

26001

14. Печалба или загуба, непринадлежаща на групата

26002

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
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

Показатели
1

2

4

(име, презиме, фамилия)

6

Загуба

(име, презиме, фамилия)

5

Печалба

Дата:

(телефон)

(подпис)

8

Общо капитал и
резерви

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

3

Резерви

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата
7

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

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

Преоценъчен
резерв

Натрупана печалба/загуба

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

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

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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ВЕСТНИК
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

КОНСОЛИДИРАН 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

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

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

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

1

2

3

4

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)
5

увеличение
7

Лице за контакт:

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода

Амортизация

12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

(телефон)

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

ВЕСТНИК

Съставител:

8

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода

Ръководител:

6

намаление

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

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

ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

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

БРОЙ 5
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С Т Р.
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БРОЙ 5
Приложение № 14
Приложение 14

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

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички инвестиционни предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови
отчети в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2017 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2016 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12. 2016 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2016 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2016 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2016 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2016 година

Стр.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

С Т Р. 2 0 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

5

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)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), 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;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани 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. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 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);
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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

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
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

С Т Р. 2 0 9   
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

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: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН 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

62180

Общо за група І

62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи
Дълготрайни нематериални активи

62210
62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

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

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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реда

а

б

II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Други
Общо за група ІІ

63260
63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

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

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Други

64140

Общо за група І

64100

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

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 3   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал

65112

Невнесен капитал

65120

Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

V. Общо капитал на групата

65001

VI. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

65002

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

С Т Р.

214

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 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:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

КОНСОЛИДИРАН 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)
IV. Нетна печалба за групата
V. Нетна печалба, непринадлежаща на групата
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
69451
69452
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)
VІ. Нетна загуба за групата
VІІ. Нетна загуба, непринадлежаща на групата
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
69851
69852
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

4

общи
5

специални
6

други
7

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Целеви резерви
8

Загуба
9

Дата:

Преоценки

10

(телефон)

(подпис)

Собствен
капитал,
непринадлежащ
на
групата
11

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерв от
последващи
оценки
3

Общо
собствен
капитал

ДЪРЖАВЕН

62710
62711
62712
62720
62730

1

Премии от
емисии (премиен
резерв)
2

Натрупана
печалба/загуба

(Хил. левове)

216

62690
62691
62692

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

Код на Основен
реда капитал

Резерви

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

КОНСОЛИДИРАН 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

а

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6355

6356

6357

6350

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

Общо за група III

6360

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6000

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

IV. Отсрочени данъци

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

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

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

3

4

5

увеличение
7

Лице за контакт:

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

(телефон)

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

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

6

намаление

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6140

6100

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

1

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

218

ІІ. Дълготрайни материални активи

6120

6130

Търговска репутация

6110

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

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 9   
Приложение № 15
Приложение 15

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

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички пенсионноосигурителни дружества, които са задължени да съставят консолидирани финансови
отчети в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2017 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2016 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12.2016 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2016 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2016 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци за 2016 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 година

Стр.

С Т Р.

220

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2, 3, 4 и Приложение 1)

5

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)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), 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;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани 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. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 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);
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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

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
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 на приходите от дейността 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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*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
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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
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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

С Т Р. 2 2 5   

С Т Р.

226

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

КОНСОЛИДИРАН 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
Общо за група I

32160
32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи

32230

Общо за група II

32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

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

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 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 7   

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.

228

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

ІV. Общо капитал на групата

35001

V. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

35002

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 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 9   

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.

230

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

КОНСОЛИДИРАН 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 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 1   

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

VII. Нетна печалба за групата

44201

VІІI. Нетна печалба, непринадлежаща на групата

44202

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.

232

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

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

IХ. Нетна загуба за групата

47201

Х. Нетна загуба, непринадлежаща на групата

47202

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

34250
34260

1

Основен
капитал
2

Ръководител:
Съставител:

3

4

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерв от
Целеви резерви
последващи оценки
6

Загуба

Дата:

7

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата

(телефон)

(подпис)

8

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Премии от емисии
(премиен резерв)

Резерви

Натрупана
печалба/загуба

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

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: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 5
С Т Р. 2 3 3   

а

31360
31370
31380
31390

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

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

31460

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

Други парични потоци от инвестиционна дейност

3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

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

2

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

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

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

234

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

б

Наименование на паричните потоци

А. Парични потоци от оперативна дейност

Код на
реда

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Плащания на задължения по лизингови договори

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

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

31530

Парични потоци, свързани с получени заеми

31500

31520

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Ръководител:
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В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

Наименование на паричните потоци

Текущ период
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б

Показатели

а

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

3

4

5

7

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление
8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

(телефон)

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

ВЕСТНИК

77

6360

6000

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

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

увеличение

Преоценена стойност в началото
(4+5-6)
на
периода

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6140

6100

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

1

в края на
в началото на постъпилите на излезлите
периода
на периода през периода през периода
(1+2-3)

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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ІІ. Дълготрайни материални активи

6120

6130

Търговска репутация

6110

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

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-1619
от 21 декември 2016 г.
относно изменение на Етичния кодекс за поведение
на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи, утвърден със Заповед
№ 8121з-348 от 25.07.2014 г. и допълнен със
Заповед № 8121з-581 от 8.06.2016 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 150, ал. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
В Етичния кодекс за поведение на държавните
служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), утвърден със Заповед
№ 8121з-348 от 25.07.2014 г. и допълнен със Заповед
№ 8121з-581 от 8.06.2016 г., в глава втора „Правила
за етично поведение на държавния служител“,
раздел VI „Държавният служител и служебната
информация“, т. 75 се изменя така:
„75. Държавният служител не придобива и не
разгласява служебна информация, съдържаща
текст, графични и художествени изображения,
аудиозаписи, видеозаписи и други, извън установения от закона ред, както и не вписва неверни
данни в документи, издавани, съхранявани или
изисквани за нуждите на МВР.“

244

Министър:
Р. Бъчварова

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 52
от 10 януари 2017 г.
На основание чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1
от Наредба № 5 от 2008 г. за условията и реда за
включване и изключване във/от списъка на вещите
лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните
институции с оглед постъпило предложение от
„БДО България“ – ООД, за включване на Цветана
Славова Стефанина в списъка на вещите лица
по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции и във връзка с постъпила молба от Анна
Веселинова Ботева-Георгиева за изключването є
от утвърдения със Заповед № 1623 от 9.11.2016 г.
на председателя на Върховния административен
съд списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 ЗКИ
разпореждам:
1. Изключвам от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции Анна Веселинова Ботева-Георгиева с адрес:
София, бул. Мария-Луиза 9 – 11, ет. 8.
2. Включвам в списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Цветана Славова Стефанина с адрес: София, бул.
България № 51Б, ет. 4, тел. 02/421 06 49, 0885 298
861, ел. поща: bdo@bdo.bg.
На основание чл. 7, ал. 4 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните инсти-

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 7   

туции настоящата заповед да се публикува и
на интернет страницата на Върховния административен съд.
Председател:
Г. Колев
265

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 653
от 30 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП)
за улична регулация на ул. Бук, Берковица, от
осова точка № 790 до осова точка № 833 по плана
на гр. Берковица, община Берковица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ил. Тимчев
90

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 309
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 8 във връзка
с чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 108, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за „Довеждащ водопровод от съществуващ водопровод в с. Литаково до
Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)
с. Скравена“, община Ботевград, като трасето
премине през земи от общински поземлен фонд,
представляващи публична и частна общинска
собственост.
Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащата от
решението процедура съгласно Закона за устройство на територията.
Председател:
М. Тинчев
117

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 19-11
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод от съществуваща водомерна шахта, намираща се в ПИ с
идентификатор 07079.11.264 по КК на Бургас до
проектна водопроводна мрежа в ПИ с идентификатор 07079.832.175 по КК на Бургас, извън
строителните граници на в.з. Росенец, гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков
119

С Т Р.

238

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 19-12
от 29 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата
на кв. 2, 3, 7, 8 и 21 по плана на с. Брястовец при
условията на чл. 19 ЗУТ, с което се предвижда
нова обслужваща задънена улица в кв. 8, при
съобразяване с уличната регулация по действащ
план за регулация и се преконфигурират границите на УПИ в рамките на кварталите, обособяват се УПИ, отредени за ПИ с пл. № 351, 353,
355, 356, 362, 363, 365, 378, 379, 382, предвидени
за ниско жилищно застрояване в устройствена
зона Жм, с предвидено свободно застрояване на
нормативни отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели за застрояване,
описани в матрица и таблица, както следва: Пл.
застр. до 40 %, Кинт до 1,2, Нк.к. до 10 м (3 ет.) и
Позел. мин. 40 %, съгласно приложения проект,
който е неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков

ВЕСТНИК

предложение на постоянната комисия „Устройство
на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за електроснабдяване
(КЛ 20 kV) и ПП за транспортен достъп на имоти
№ 000244, 000245, 000246, 000253, 000254, 000255,
000256 и 000257 в землището на с. Караполци,
община Елин Пелин, Софийска област. Трасето
на електропровода преминава в общински полски
пътища № 000362, 000382 и 000391 по КВС на землището на с. Караполци. Трасето за транспортен
достъп преминава в общински полски пътища
№ 000382, 000391 и 000396 по КВС на землището
на с. Караполци.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.
Председател:
Н. Плещов
83

ОБЩИНА КРИЧИМ

118

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
РЕШЕНИЕ № 158
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване и промяна
предназначението (ПУП – ПРЗ) на УПИ І-3034 в
кв. 64 по плана на гр. Вълчедръм, област Монтана.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.
Председател:
А. Минин
82

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 344
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
вх. № ОА-8696 от 15.11.2016 г. от и.д. кмет на община Елин Пелин (съгласно Заповед № 1004 от
14.11.2016 г. на кмета на община Елин Пелин) по
повод заявление вх. № УТ2_20-1620 от 22.04.2013 г.
от „Резиденшъл парк Елин Пелин“ – АД, и по

БРОЙ 5

РЕШЕНИЕ № 134
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ и предвид Решение № 108,
взето с протокол № 10 от 4.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кричим, решение по т. 1, взето
с протокол № 11 от заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Кричим, проведено на 14.11.2016 г.,
Заповед № 18-4795 от 16.06.2016 г. на началника
на СГКК, Пловдив, и писмо с изх. № РД-34-00-99
от 19.10.2016 г. до директора на Областното пътно
управление – Пловдив, Общинският – гр. Кричим, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на кв. 75 по
регулационен план на гр. Кричим, община Кричим, за образуване на нов УПИ – за озеленяване,
съвпадащ с ПИ 39921.502.565 по кадастралната
карта на гр. Кричим, и промяна на улична регулация между о. т. 146, 150 и 172, гр. Кричим,
община Кричим, област Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Кричим, пред А дминистративния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
А. Хаджиева
91

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 259
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за оптично захранване на базова
станция VZ 6040 на „БТК“ – ЕАД („Виваком“),
в обхват: ПИ 000200, ПИ 000201 – улична мрежа
в с. Люти дол, и през ПИ 000004, местност При
кръста – стопански двор, ПИ 000010 – път ІІІ клас,
ПИ 000105 – полски път, и ПИ 122028 – местност
Кръста – пасище, мера в землището на с. Люти
дол, община Мездра.
2. Въ зла га на к мета на общ ина Мезд ра
след влизане в сила на подробния устройствен
план – парцеларен план, да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване
на сервитута и правото на прокарване.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Я. Нинова
101

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 400
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 19 от 7.12.2016 г., и
в съответствие с общия устройствен план на Свиленград, приет с Решение № 1007 от 26.11.2014 г.
на ОбС – Свиленград, и постъпила ДЗ № 364
от 9.12.2016 г. от кмета на община Свиленград
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на масиви с № 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 и части от масиви № 296, 298,
299, 300, 301, 334, 335, 1, 336, 603 и 952 по КВС
на Свиленград.
Неразделна част от настоящото решение е
приложеният подробен устройствен план – план
за улична регулация.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – Свиленград, пред Административния съд – Хасково,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Н. Динков
120

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 518
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № ХІ от протокол
№ 11 от 28.10.2016 г. на ОЕС Общинският съвет – гр. Септември, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява представения проект на ПУП – ПП,
трасе на общински път от път ІV клас (Септември – Ветрен), покрай „Рьофикс“ до Стопански
двор „Фермата“, гр. Септември, с цел да се проведе
процедура за промяна на предназначението на
имоти № 011356, № 011501, № 011421, № 011355,
№ 011493 и № 011391. Трасето на новопроектирания път започва от края на ПИ № 000024 – полски път, насочва се на северозапад, засягайки
част от ПИ № 011356 – полски път, преминава
в границите на ПИ № 011501 и след около 460
м навлиза в ПИ № 011421, като засяга и ПИ
№ 011355 – полски път, сменя посоката си на
югозапад и навлиза в границите на ПИ № 011493,
където се разклонява, като едното отклонение
достига до ПИ № 000150 – път ІV клас (Септември – Ветрен), второто отклонение чупи в
посока югоизток и достига до ПИ № 000108,
като засяга и ПИ № 011391 – отводнителен канал. Дължината на проектното трасе е 1200 м
с едно отклонение от 187 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
84
РЕШЕНИЕ № 519
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № VІІІ
на ОЕС от протокол № 10 от 28.09.2016 г. Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план), за определяне на трасе на електропровод, захранващ ПИ № 000201, м. Адата в
землище гр. Септември.
Трасето на електропровода започва от съществуваща разпределителна муфа на границата на ПИ
№ 000173, преминава по имот № 000190 – местен
път в посока изток и юг, след което чупи на
изток, пресича пътя и достига до ПИ № 000201,
който ще бъде захранен. Дължината на трасето
на електропровода е 104 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
85
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ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 146
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, като взе предвид мотивите
в докладна записка с вх. № 260 от 13.12.2016 г.
от кмета на община Съединение, Общинският
съвет – гр. Съединение, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод 0,6 Мра от
ПИ 026070, землище с. Голям чардак, до УПИ
І – общ., от кв. 4 по плана на с. Малък чардак,
община Съединение.
Председател:
Г. Руменов
122

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 128
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
одобрява изменение на част от ПУП на с. Банкя,
община Трън, в обхват УПИ II-2 от кв. 1 и улица
с осови точки 8-9-10. Уширението на улицата с

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

начална осова точка 9 до държавната граница с
Република Сърбия се отделя и придава към УПИ
II-2 от кв. 1, с. Банкя. Площта на новообразувания
УПИ II-2 от кв. 1 става 709 кв. м. Номерацията на
кварталите не се изменя, УПИ I-1 и II-2 остават
в обхвата на кв. 1 от ПУП на с. Банкя.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Шишкова
102

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 116
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на експертен съвет
с протокол № 9, т. 2 от 6.12.2016 г. Общинския т съвет – с. Си т ово, одобрява П У П – пар целарен п ла н за водоп ровод но о т к лонен ие
за имот № 000330 по КВС на землището на
с. Босна, община Ситово, с възложител: „Агрозем
Милк“ – ООД, Силистра.
Председател:
Ст. Арсов
121

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
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