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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Изменения на Конвенцията по оценка на
въздействието върху околната среда в транс
граничен контекст
(Ратифицирани със закон, приет от 40-то
Народно събрание на 17 ноември 2006 г. – ДВ,
бр. 97 от 2006 г.)
Изменение на Конвенцията по оценка на
възд ействието на околната среда в транс
граничен контекст, прието с Решение ІІ/14
от 27.02.2001 г.
(В сила от 26 август 2014 г.)
Срещата на Страните,
Като желае да измени Конвенцията по
оценка на въздействието на околната среда
в трансграничен контекст с оглед да изясни,
че обществеността, която може да участва в
процедури по Конвенцията, включва гражданското общество, и в частност неправителствените организации,

Като припомня член 13 от Декларацията
от Осло на министрите на околната среда и
комисаря по околна среда на Европейската
комисия, които се събраха в Осло по повод
Първата среща на Страните по Конвенцията
по оценка на въздействието на околната среда
в трансграничен контекст,
Като желае да позволи на държавите, намиращи се извън региона на ИКЕ/ООН, да
станат Страни по Конвенцията,
Приема следните изменения на Конвенцията:
(а) В края на Член 1 (х) след „лица“ да се
добави:
„и, в зависимост от действащото национално законодателство или практика, техните
сдружения, организации или групи“.
(б) В Член 17 след алинея 2 да се добави
нова алинея със следния текст:
„3. Всяка друга държава, която не е посочена в алинея 2 от този Член, която е член
на Организацията на обединените нации,
може да се присъедини към Конвенцията след
одобрение от Срещата на Страните. Срещата на страните не трябва да разглежда или
одобрява молба за присъединяване на такава
държава, докато тази алинея не влезе в сила
за всички държави и организации, които на
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27 февруари 2001 г. са Страни по Конвенцията
по оценка на въздействието на околната среда
в трансграничен контекст.“
и останалите алинеи съответно да се преномерират.
(в) В края на Член 17 да се включи нова
алинея със следния текст:
„7. Счита се, че всяка държава или организация, която ратифицира, приеме или утвърди
тази Конвенция, едновременно с това ратифицира, приема или утвърждава изменението на
Конвенцията, което е дадено в Решение ІІ/14,
взето на Втората среща на Страните.“
Второ изменение на Конвенцията по оценка
на въздействието на околната среда в транс
граничен контекст, прието с Решение ІІІ/7
от 4 юни 2004 г.
(В сила от 23 октомври 2017 г.)
Срещата на Страните,
Като припомня Решение ІІ/10 от прегледа
на Конвенцията и член 19 от Министерската
декларация от София,
Като иска да измени Конвенцията с оглед
да подобри още повече нейното приложение
и взаимовръзката с други многостранни екологични споразумения,
Като приветства извършеното от работната група, създадена на Втората среща на
Страните, от малката група по измененията
и от самата Работна група по оценка на въздействието върху околната среда,
Като обръща внимание на Конвенцията за
достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и
достъп до правосъдие по въпроси на околната
среда, подписана в Орхус, Дания, на 25 юни
1998 г., и като припомня Протокола за стратегическа екологична оценка, подписан в Киев,
Украйна, на 21 май 2003 г.,
Като обръща внимание също и на съответните законови инструменти на Европейската
общност, като Дирек тива 85/337/ЕЕС от
27 юни 1985 г. относно оценка на въздействието на определени публични и частни проекти
върху околната среда, изменена с Директива
97/11/ЕС и Директива 2003/35/ЕС,
Като осъзнава, че разширяването на Приложение І ще придаде по-голямо значение на
оценката на въздействието върху околната
среда в региона,
Като признава ползата от международно
сът рудничество на най-ранни я възможен
етап при оценката на въздействието върху
околната среда,
Като насърчава работата на Комитета по
прилагането като полезен инстру мент за
по-нататъшно прилагане и изпълнение на
разпоредбите на Конвенцията,
1. Потвърждава, че приемането и влизането в сила на това изменение не
оказва влияние върху валидността на
решенията, взети преди влизането в
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сила на Второто изменение на Конвенцията, включително приемането на
протоколи, създаването на помощни
органи, прегледа на съответствието и
действията, предприети от Комитета
по прилагането.
2. Също така потвърждава, че всяка Страна
ще продължи да има правото да участва
във всички дейности по Конвенцията,
включително изготвяне на протоколи,
създаването на помощни органи и прегледа на съответствието, независимо
дали Второто изменение на Конвенцията
е влязло в сила за тази Страна или не.
3. Приема следните изменения на Конвенцията:
(а) В Член 2 след алинея 10 да се включи
нова алинея със следния текст:
„11. Ако Страна на произход възнамерява
да проведе процедура за целите на определяне
на съдържанието на документацията за оценка
на въздействието върху околната среда, на
засегнатата Страна трябва в подходяща степен да бъде дадена възможността да участва
в тази процедура.“
(б) В Член 8 след Конвенция да се добави:
„и с кой да е от протоколите към нея, по
които те са Страна.“
(в) В Член 11 алинея 2 (с) се заменя с нова
алинея със следния текст:
„(с) търсят, когато е подходящо, услугите
и сътрудничеството на компетентни органи,
които имат експертен опит във връзка с
постигането на целите на тази Конвенция.“
(г) В края на Член 11 да се добавят две
нови алинеи със следния текст:
„(g) ще подготвят, когато е подходящо,
протоколи към тази Конвенция;
(h) ще създават такива помощни органи,
каквито смятат за необходимо за
прилагането на тази Конвенция.“
(д) В Член 14, алинея 4 второто изречение
да се замени с ново изречение със следния
текст:
„Те влизат в сила за страните, които са
ги ратифицирали, утвърдили или приели, на
деветдесетия ден след получаване на уведомление от депозитаря за тяхната ратификация,
утвърждаване или приемане от най-малко три
четвърти от Страните в момента на тяхното
приемане.“
(е) След Член 14 да се добави нов член със
следния текст:
„Член 14а
Преглед на съответствието
1. Страните извършват преглед на съответствието с разпоредбите на тази
Конвенция на базата на процедура по
съответствието като неконфликтна и
ориентирана към съдействие процедура, приета от Срещата на Страните.
Прегледът се основава на, но не е
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ограничен до редовно докладване от
Страните. Срещата на Страните взема
решение относно честотата на редовното
докладване, изисквано от Страните, и
информацията, която трябва да бъде
включена в тези редовни доклади.
2. Процедурата по съответствието трябва
да бъде годна за прилагане по отношение на всеки протокол, приет към тази
Конвенция.“
(ж) Приложение І на Конвенцията да се
замени с Приложението към това решение.
(з) В Приложение VІ след алинея 2 да се
включи нова алинея със следния текст:
„3. Алинеи 1 и 2 могат да се прилагат,
mutatis mutandis, към всеки протокол към
Конвенцията.“
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТ
1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на
производството само на смазочни материали
от суров нефт) и инсталации за газификация
и втечняване на и повече от 500 т на ден
въглища или битуминозни шисти.
2. (а) Топлоелектрически централи и други
горивни инсталации с топлинна мощност,
равна или по-голяма от 300 мегавата, както и
(б) ядрени електроцентрали и други ядрени
реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи и
реактори1) (с изключение на изследователски
инсталации за производството и преработването на делящите се и обогатени материали,
чиято максимална мощност не надхвърля
1 киловат непрекъснато топлинно натоварване).
3. (а) Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво.
(б) Инсталации, предназначени за:
– производството или обогатяването на
ядрено гориво;
– обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на
радиоактивност;
– окончателно погребване на отработено
ядрено гориво;
– единствено за окончателно погребване
на радиоактивни отпадъци; или
– единствено за съхраняването (планирано
за повече от 10 години) на отработено
ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на
която са произведени.
4. Големи инсталации за първично топене
на чугун и стомана и производство на цветни
метали.
5. Инсталации за добив на азбест и за
преработка и преобразуване на азбест и азбестосъдържащи продукти: за азбестоциментовите продукти – с годишно производство над
20 000 т крайна продукция; за фрикционните
материали – с годишно производство повече
от 50 т крайна продукция; за производства,
използващи азбест над 200 т годишно.
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6. Интегрирани химически инсталации.
7. (а) Строителство на автомагистрали,
експресни пътища 2), линии за железопътен
трафик на големи разстояния и на летища 3)
с дължина на основната писта, равна на или
по-голяма от 2100 м.
(б) Строителство на нов път с четири
или повече платна или изместване, и/или
разш и ря ва не на с ъщес т ву ва щ п ът с д ве
или по-малко платна до четири или повече
платна, когато новият път или изместването,
и/или разширяването на съществуващия път
е с обща дължина 10 и повече км.
8. Тръбопроводи с голям диаметър за транспортиране на нефт, газ и химически вещества.
9. Товарно-разтоварни пристанища, както
и вътрешни водни пътища и пристанища за
вътрешно корабоплаване, които позволяват
приемането на съдове с тонаж над 1350 т.
10. (а) Инсталации за обезвреждане чрез
изгаряне, химично третиране или депониране
на токсични и опасни отпадъци.
(б) Инста лации за обезвреж дане ч рез
изгаряне или химично третиране на неопасни отпадъци с капацитет над 100 тона на
денонощие.
11. Големи язовири и водохранилища.
12. Дейности за добив на подземни води
и на изкуствен оборот на подземни води с
годишен обем на добиваната вода възлиза на
10 милиона куб. м или повече.
13. Производство на целулоза, хартия и
картон с дневна продукция 200 или повече
метрични тона след въздушно сушене.
14. Големи кариери, рудници, добив и обогатяване на място на метални руди или въглища.
15. Добив на въглеводороди навътре от
брега в морето. Добив на нефт и природен газ
за търговски цели, когато добивът надвишава
500 тона дневно за нефт и 500 000 кубични
метра дневно за природен газ.
16. Големи съоръжения за съхраняване на
нефт, нефтопродукти и химични продукти.
17. Обезлесяване на големи площи.
18. (а) Дейности за прехвърляне на водни
маси между речни басейни за задоволяване
на недостига при водопотреблението и когато
количеството прехвърлена вода е повече от
100 милиона кубични метра годишно; и
(б) Във всички останали случаи дейности
за прехвърляне на водни маси между речни
басейни, когато средният многогодишен отток
на басейна, от който се прехвърля вода, е над
2000 милиона кубични метра годишно и когато
количеството прехвърлена вода надвишава
5 процента от това водно количество.
И в двата случая прехвърлянето на вода за
питейни нужди по тръбопроводи се изключва.
19. Пречиствателни станции за отпадъчни
води с капацитет над 150 000 еквивалентни
жители.
20. Инсталации за интензивно отглеждане
на домашни птици и свине с повече от:
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– 85 000 места за бройлери;
– 60 000 места за кокошки носачки;
– 3000 места за прасета (над 30 кг); или
– 900 места за свине майки.
21. Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV или повече и
дължина над 15 км.
22. Големи инсталации за производство на
електроенергия посредством силата на вятъра
(вятърни инсталации).
––––––––––––––––

1)
За целите на тази Конвенция ядрените електроцентрали и други ядрени реактори престават
да бъдат такива съоръжения, след като всичкото
ядрено гориво и други радиоактивни елементи
са били окончателно отстранени от площадката.
2)
За целите на тази Конвенция:
– Терминът „автомагистрала“ означава път,
който е специално предназначен и построен за
движение на моторни превозни средства и не
обслужва крайпътната собственост и който:
а) има, с изключение на отделни отсечки или
временно, отделени пътни платна за движение в
двете посоки, разделени с разделителна ивица,
която не е предназначена за движение, или като
изключение по друг начин;
б) не пресича на едно и също равнище нито
пътища, нито железопътни или трамвайни линии,
нито пешеходни пътеки;
в) специално е означен като автомагистрала.
– Терминът „експресен път“ означава път,
предназначен за движение на превозни средства, достъпът до който е възможен само чрез
кръстовища на различни нива или които са регулирани и на който по-специално са забранени
спирането и паркирането на пътното платно
(пътните платна).
3)
За целите на тази Конвенция терминът
„летище“ означава летище, което съответства
на дефиницията в Чикагската конвенция от
1944 г., създаваща Международната Организация
за Гражданско Въздухоплаване (приложение 14).
153

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 6 от 2013 г. за изискванията към
средствата за официална идентификация на
животните и използването им, условията, реда
и контрола по събиране, въвеждане, поддър
жане и използване на информацията в Ин
тегрираната информационна система на Бъл
гарската агенция по безопасност на храните
(обн., ДВ, бр. 90 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 32
от 2014 г. и бр. 42 от 2015 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. Средствата за официална идентификация на животните и пчелните семейства са:
1. идентификационни средства;
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2. идентификационни док у менти (паспорти).“
§ 2. Наименованието на раздел II се изменя
така: „Идентификационни средства“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Идентификационните средства определят еднозначно животното, на което са поставени, или пчелното семейство. Чрез идентификационните средства се свързват данните за
животните и пчелните семейства, въвеждани,
съхранявани и обработвани в ИИС.“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така: „Идентификационните средства за животните и
пчелните семейства са:“;
б) в т. 2 се създава буква „в“:
„в) търбушен болус;“
в) създава се т. 3:
„3. индивидуална идентификационна табела.“
3. В ал. 3 думите „Средствата за официална
идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думите „Средствата
за официална идентификация“ се заменят с
„Идентификационните средства“;
б) в т. 1 се създава буква „в“:
„в) ушна марка и търбушен болус или две
ушни марки и търбушен болус;“
в) в т. 2 се създава буква „в“:
„в) индивидуална идентификационна табела“.
5. В ал. 5 думите „средствата за официална
идентификация“ се заменят с „идентификационните средства“, след думата „предназначението“ се добавя съюзът „и“, а „и интервалите“
се заличават.
6. В ал. 6 думите „средството за официална
идентификация“ се заменят с „идентификационното средство“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „трябва
да“ се заличават.
2. В ал. 6:
а) в основния текст думите „трябва да“ се
заличават;
б) в т. 3 след думата „транспондер“ се добавя „и минимум 20 см за търбушен болус“,
а накрая се добавя „и търбушния болус“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Идентификационните средства по чл. 2,
ал. 2, т. 1 и 2 е необходимо да са тествани
в акредитирана лаборатория, одобрена от
ICAR (The International Committee for Animal
Recording), което се удостоверява със заверени копия на сертификати или удостоверения,
издадени след успешно проведени изпитвания,
или със заверени копия на документи от
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компетентния орган на страна – членка на
Европейския съюз, където такива средства
са били официално одобрени.
(8) Идентификационните средства – ушни
марки, използвани при ЕПЖ и ДПЖ, могат
да имат допълнително контейнер за взeмане
на ДНК проба в процеса на поставяне на
идентификаторите.“
§ 5. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Индивидуалните идентификационни табели за официална идентификация
на пчелни семейства са:
1. изработени от гъвкав, пластичен материал
в жълт цвят с размери – височина 45 – 60 мм
и дължина 65 – 90 мм;
2. защи тени от фа лшифиц и ране, като
надписът им да може лесно да се чете през
целия живот на пчелното семейство и да не
може да се заличава;
3. изработени по начин, който гарантира, че
след поставяне на капака на кошера ще могат
да останат на мястото на поставянето им.
(2) Условията, редът и начинът за идентификация на пчелните семейства са определени в Наредба № 10 от 2015 г. за условията
за регистрация и реда за идентификация на
пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.).“
§ 6. В чл. 4 в основни я текст д у мите
„Средството за официална идентификация“
се заменят с „Идентификационното средство“.
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Средствата
за официална идентификация“ се заменят с
„Идентификационните средства“;
б) в т. 2 след думата „поставени“ се добавя „или пчелното семейство, което е било
идентифицирано“.
2. В ал. 3 думите „Средствата за официална
идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“.
3. В ал. 4 думите „Средствата за официална
идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Невалидните идентификационни средства се унищожават съгласно Закона за управление на отпадъците.“
§ 8. В наименованието на раздел III думите
„средствата за официална идентификация“ се
заменят с „идентификационните средства“.
§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така: „Идентификационните средства за животните и
пчелните семейства са:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. комплект за едри преживни животни
(ЕПЖ):
а) две ушни марки;
б) ушна марка и електронна ушна марка;
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в) две ушни марки и търбушен болус;“.
3. В т. 2 думите „ушни марки“ се заличават,
а след „електронна ушна марка“ се добавя
„или ушна марка и търбушен болус“.
4. В т. 5 накрая се добавя „както и за кучета
за служебни, ловни и други цели“.
5. Създава се т. 7:
„7. индивидуална идентификационна табела
за пчелни семейства.“
§ 10. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Идентификационните средства
за ЕПЖ отговарят на следните специфични
изисквания:
1. жълт цвят, когато са комплект от две
ушни марки;
2. състоят се от две части с минимални
размери – дължина 45 мм и широчина 55 мм;
3. структурата на номера е следната:
а) за ком п лек т у ш н и марк и: BG X X
XXXXXX, като BG е кодът на България,
първите две цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите шест
цифри са поредният номер на средството за
официална идентификация;
б) за комплект ушна марка и електронна
ушна марка или ушни марки и търбушен
болус: 100 XXХ XXX XXXХХХ, като 100 е
кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а
следващите девет цифри са поредният номер
на средството за официална идентификация;
4. надписите на всяка част на марката съдържат абревиатурата на компетентния орган
на латиница (BFSA), като символите са с минимална височина 5 мм; те са разположени
на три реда и са в черен цвят, както следва:
а) за комплект – ушни марки:
BFSA
BG XX
XXXXXX;
б) за комплект – ушна марка и електронна
ушна марка или ушни марки и търбушен болус:
BFSA
100 XXХ ХХХ
XXXXXX;
5. надписите на всяка част на ушната марка и на електронната ушна марка съдържат
баркод с номера на марката, съответстващ на
номера на електронния транспондер, когато
марките са част от комплект за електронна
идентификация на ЕПЖ, или съответстващ
на визуалния номер на марките, когато в
комп лек та н яма елек т ронно средст во за
идентификация;
6. надписите, отбелязани върху всяка част
на електронната ушна марка, съответстват на
номера на електронния транспондер; структурата на номера на електронния транспондер
е следната: 100XXXXXXXXХХХХ, като 100
е кодът на Република България, първите
три цифри показват кода на производителя
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и/или търговеца, а следващите девет цифри са
поредният номер на средството за официална
идентификация;
7. структурата на номера на търбушните болуси е следната: 100XXXXXXXXХХХХ, като
100 е кодът на Република България, първите
три цифри показват кода на производителя и/
или търговеца, а следващите девет цифри са
поредният номер на средството за официална
идентификация.
(2) Извън случаите по ал. 1, т. 1:
1. ушната марка е предназначена за поставяне на дясното ухо и е с жълт цвят, когато е
в комплект с електронна ушна марка, а двете
марки са със син цвят, когато са в комплект
с търбушен болус;
2. електронната ушна марка, когато е в
комплект с ушна марка, е предназначена за
поставяне на лявото ухо и е с оранжев цвят.“
§ 11. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Средствата за
официална идентификация на“ се заменят с
„Идентификационните средства за“, а „трябва
да“ се заличава.
2. В т. 1 накрая се добавя „когато e в
комплект с електронна ушна марка и със син
цвят, когато е в комплект с търбушен болус“.
3. В т. 2 след думата „марка“ се поставя
запетая и се добавя „когато е в комплект с
ушна марка“, а думите „или жълт цвят“ се
заличават.
4. В т. 3 основният текст се изменя така:
„3. ушните и електронните ушни марки се
състоят от две части със:“.
5. В т. 4 след думата „номера“ се добавя „на
ушните марки и електронните ушни марки“.
6. В т. 5 след думата „ушната“ се добавя
„и електронната ушна“, а цифрата „8“ се заменя с „5“.
7. В т. 8 думите „посочени в чл. 3, ал. 1 и
2 и чл. 8, т. 3 – 5“ се заменят с „на т. 3 – 5 и
11 и на чл. 3, ал. 1 и 2“.
8. Създават се т. 10 и 11:
„10. структурата на номера на търбушните
болуси е следната: 100XXXXXXXXXXXX,
к ат о 10 0 е код ът на Бъ л гари я, п ърви т е
три цифри показват кода на производителя
и/или търговеца, а следващите девет цифри са
поредният номер на средството за официална
идентификация;
11. надписите на мъжката част на ушната
и електронната ушна марка съдържат баркод
с номера на марката, съответстващ на номера на транспондера, когато марките са част
от комплект за електронна идентификация
на ДПЖ, или съответстващ на номера на
марката по т. 8.“
§ 12. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „Средствата за официална“ се заменят с „Идентификационните средства за“.
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2. В ал. 2 в основния текст думите „Средствата за официална“ се заменят с „Идентификационните средства за“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Надписите на мъжката част на ушната
марка при индивидуална и групова идентификация на свине съдържат баркод с номера
на марката.“
§ 13. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „средства за
официална идентификация“ се заменят с
„идентификационни средства“.
2. В т. 2 думите „средството за официална
идентификация“ се заменят с „идентификационното средство“.
§ 14. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „средства за
официална идентификация“ се заменят с
„идентификационни средства“, а след „любимци“ се добавя „кучетата за служебни, ловни
и други цели“.
2. В т. 2, буква „б“ думите „средството
за официална идентификация“ се заменят с
„идентификационното средство“.
§ 15. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. Индивидуалните идентификационни табели, използвани при идентификация
на пчелни семейства, съдържат:
1. уникален номер, определящ пчелното
семейство;
2. баркод с уникалния номер на пчелното
семейство.“
§ 16. Създава се раздел IIIа „Идентификационни документи (паспорти)“ с чл. 11б – 11ж:
„Раздел IIIа
Идентификационни документи (паспорти)
Чл. 11б. Идентификационни документи
(паспорти) се издават на:
1. едри преживни животни;
2. еднокопитни животни;
3. домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели.
Чл. 11в. Идентификационните документи
(паспорти) на домашните любимци, кучетата
за служебни, ловни и други цели:
1. отговарят на изискванията на Част 1 от
Приложение ІІІ от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни
2013 г. за образците на идентификационни
документи за движение с нетърговска цел на
кучета, котки и порове, създаването на списък
с територии и трети държави и изискванията
за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с
някои условия, предвидени в Регламент (ЕС)
№ 576/2013 на Европейския парламент и на
Съвета (OB, L 178, 28.06.2013 г.);
2. съдържат у ника лен бу к вено-цифрен
номер, структурата на който е следната: BG
ХХХХ XXXXXX, като BG е кодът на България,
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първите четири знака показват кода на производителя и/или търговеца, а последващите
шест цифри са поредният номер на паспорта;
3. съдържат добавени защитни елементи под
формата на прозрачно фолио, предназначени
за ламиниране на раздел ІІІ от паспорта след
попълване на изискваната информация на
страницата от същия раздел, както и когато
информацията на дадена друга страница от
паспорта е под формата на стикер.
Чл. 11г. Данните за издаден идентификационен документ (паспорт) на домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели
се въвеждат в ИИС в срок до 3 дни считано
от датата на поставяне на инжектируемия
транспондер на животното.
Чл. 11д. Изискванията към идентификационните документи (паспорти) за животните по
чл. 11б, т. 1 и 2, редът и начинът за издаването
им се определят с Наредба № 61 от 2006 г. за
условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени
изисквания в регламент на Европейския съюз
(ДВ, бр. 47 от 2006 г.).
Чл. 11е. Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол на
идентификационните документи, определя
предназначението, структурата в номерацията
им, разпределението и начина на изразходването им.
Чл. 11ж. Всеки номер на идентификационен
документ (паспорт) е уникален.“
§ 17. В чл. 12, ал. 1, т. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) двуцифрен или трицифрен код за идентификационните средства за едри преживни
животни и двуцифрен код за идентификационните средства за свине;“.
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) трицифрен код за идентификационните
средства за дребни преживни животни, еднокопитни животни, домашни любимци, кучета
за служебни, ловни и други цели и пчелни
семейства;“.
3. Създава се буква „в“:
„в) четиризнаков буквено-цифрен код за
идентификационни документи (паспорти) за
домашните любимци, кучетата за служебни,
ловни и други цели;“.
§ 18. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Производителят и/или търговецът на средства за официа лна идентификаци я, вписан в регист ъра по чл. 7,
ал. 3, т. 21 ЗВД, подава справка по образец, утвърден от изпълнителния директор
на БАБХ, за наличните средства за официална идентификация до изпълнителния
директор на БА БХ в електронен формат
в срок до 3 работни дни от доставката им.
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(2) Средствата за официална идентификация на животните се пускат за първи път
на пазара само от лица, които са вписани в
регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21 ЗВД.
(3) Производителят и/или търговецът по
ал. 1 може да доставя средства за официална идентификация на животни и пчелни
семейства на:
1. собственици и ползватели на животновъдни обекти с изключение на идентификационни средства – инжектируеми транспондери
и идентификационни документи (паспорти)
за домашни любимци, кучета за служебни,
ловни и други цели;
2. ветеринарни клиники, ветеринарни амбулатории и на обекти за търговия на едро и
дребно с ветеринарномедицински продукти
(ВМП).
(4) Производителят и/или търговецът по
ал. 1 подава справка по образец, утвърден от
изпълнителния директор на БАБХ, за лицата,
посочени в ал. 3, на които е доставил средства
за официална идентификация. Справката се
подава в електронен формат до директора
на съответната ОДБХ, на чиято територия
се намира обектът на доставка, в срок до 2
работни дни от предоставянето на средства
за официална идентификация. Справката се
придружава от копие на документ за извършената доставка или приемателно-предавателен
протокол, с посочени номерата на средствата
за официална идентификация.
(5) Управителят на ветеринарна клиника,
ветеринарна амбулатория и на обект за търговия на едро и дребно с ВМП по ал. 3, т. 2
или определено от него лице подава справка
по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, за лицата, на които са доставени средства за официална идентификация.
Справката се подава в срок до 2 работни дни
от предоставянето на средствата в електронен
формат до директора на съответната ОДБХ, на
чиято територия се намира обектът на доставка.
Справката се придружава от копие на документ
за извършената доставка или приемателнопредавателен протокол, с посочени номерата
на средствата за официална идентификация.
(6) Лицата по ал. 1 – 5 съхраняват архив
с всички данни за доставените и получените средства за официална идентификация
не по-малко от 3 години от изпращането/
получаването на доставката. Архивираните
данни за доставени или получени средства за
официална идентификация се предоставят на
контролните органи на БАБХ при поискване.“
§ 19. В чл. 17, ал. 2 думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 20. В чл. 18, ал. 1, буква „в“ думите „и
домашни любимци“ се заменят с „пчелни
семейства, домашни любимци, ку чета за
служебни, ловни и други цели“.
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§ 21. В чл. 19, т. 1 думите „и домашни
любимци в страната“ се заменят с „пчелни
семейства, домашни любимци, ку чета за
служебни, ловни и други цели“.
§ 22. В чл. 27, ал. 1, т. 6 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 23. Наименованиет о „Доп ъ лни телна
разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
§ 24. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. „Дома ш н и л юби м ц и“ са дома ш н и
любимци по смисъла на чл. 3, буква „б“ от
Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г.
относно движението с нетърговска цел на
домашни любимци и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 998/2003 (OB, L 178, 28.06.2013 г.).“;
б) създават се т. 10 – 12:
„10. „Търбушен болус“ e електронно средство за идентификация с цилиндрична форма,
което посредством поглъщане (директно или
чрез помощно приспособление) попада и се
локализира в мрежата на преживно животно. Болусът се състои от запечатан корпус, в
който е поставен транспондер.
11. „Пчелно семейство“ е пчелно семейство
по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната
разпоредба на Закона за пчеларството.
12. „Баркод“ е машинно нанесена разбираема маркировка върху ушна марка и индивидуална идентификационна табела, която
предоставя информация за номера на тази
марка или табела.“
2. Създават се § 1а и 1б:
„§ 1а. Търбушен болус като средство за
официална идентификация може да се използва
в стада от ДПЖ по избор на собственика на
животните при спазване на физиологичните
особености на животните, на които се поставя.
§ 1б. Електронна ушна марка или търбушен
болус като средства за официална идентификация може да се използват в стада от ЕПЖ
по избор на собственика на животните, като
в случаите на поставяне на болус трябва да
се спазват физиологичните особености на
животните, на които се поставя.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. До 18 юли 2019 г. търбушен болус може
да се използва като допълнително средство
за идентификация на ЕПЖ, като се прилага
под контрола на Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството
в определени от нея стада.
§ 26. Средствата за идентификация, използвани до влизането в сила на тази наредба,
се използват до изчерпване на наличните
количества.
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§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на чл. 6, т. 1, букви „б“ и „в“ и
§ 1б от допълнителните разпоредби, които
влизат в сила от 18 юли 2019 г.
Министър:
Румен Порожанов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 9
от 18 декември 2017 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Инструктор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази Наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
815040 „Инструктор“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално
направление 815 „Фризьорски и козметични
услуги“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 815040 „Инструктор“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията
за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалностите
8150401 „Инструкторска дейност по фризьорски
услуги“, 8150402 „Инструкторска дейност по
козметични услуги“ и 8150403 „Инструкторска
дейност по маникюр и педикюр“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 815040 „Инструктор“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от
Закона за предучилищното и училищното
образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобива
не на квалификация по професията „Инструктор“
Професионално направление:
815

Фризьорски и козметични услуги

Наименование на професията:
815040

Инструктор

Специалности:

Степен на професиона л на к ва л ификация

8150401

Инструкторска Четвърта
дейност по фризьорски услуги

8150402

Инструкторска Четвърта
дейност по козметични услуги

8150403

Инструкторска Четвърта
дейност по маникюр и педикюр

Ниво на квалификация спо- Ниво на квалифиред Европейската квалифи- кация според Накационна рамка (ЕКР) – 5 ционалната квалификационна рамка
(НКР) – 5
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО)
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО
(утвърден от министъра на образованието и
науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.;
изм. със Заповед № РД-09-1851 от 27.03.2017 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години,
е завършено средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
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1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Инструктор“ – четвърта степен, или по
част от нея чрез валидиране на професионални
знания, умения и компетентности се осъществява
съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и
реда за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности, издадена от министъра
на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Инструкторът, придобил четвърта степен на
професионална квалификация от професионално
направление „Фризьорски и козметични услуги“,
организира и провежда обучението и подготовката
на специалисти по „Фризьорство“, „Козметика“,
„Маникюр, педикюр и ноктопластика“, „Организация и технология на фризьорските услуги“,
„Организация и технология на козметичните
услуги“, „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“. Във връзка с
това трудовите му дейности се формират в две
основни направления: педагогически и базисни.
Педагогическ ите дейности са свързани с
организация и подготовка на учебния процес,
реализация на учебната програма, оценяване
постиженията на учaщите.
При подготовката на учебния процес инструкторът се запознава с изискванията към
учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, определя целите и подцелите
на програмата, подбира учебното съдържание,
избира форми, начини и средства на обучение,
ст ру кт у рира у чебното съдържание, планира
отделните занятия.
За реализацията на учебната програма инструкторът: организира учебната среда, познава
особеностите на възрастните обучаеми, определя
целта и задачите на занятието, организира и
контролира самостоятелната им работа.
За оценяване на постиженията инструкторът:
разработва критерии за оценка на теоретичните
знания, разработва критерии за оценка на практическите умения, познава и прилага начини за
проверка и оценяване на постиженията, познава
документите за удостоверяване на постиженията.
Инструкторът преподава знания и формира
умения за: спазване на безопасни и здравословни
условия на труд, опазване на околната среда,
използване на апарати, съоръжения и друго оборудване при спазване на техническите изисквания
за безопасна експлоатация и необходимите грижи
за състоянието на инструментите и оборудването в салоните; за организация и управление на
дейността. Той обучава участниците в учебния
процес в следните области на знание: анатомия
и физиология на човешкото тяло, дерматология,
хигиена, реакция при спешни състояния, хармония и естетика, преподаване и демонстриране
на съответната услуга.
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Базисните дейности са свързани с умения за:
предоставяне на качествена услуга в съответствие с нейната технология; работа с клиенти
и опазване здравето на клиента; познаване и
правилно използване на козметичните средства;
разпределяне на средства и обезпечаване на
дейностите с необходимите човешки, финансови,
материално-технически и информационни ресурси; изготвяне на финансови документи и отчети.
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“
познават и прилагат в своята работа:
• основните педагогически принципи;
• основните взаимоотношения в процеса на
обучение;
• личностно ориентирано обучение;
• специфични изисквания към организацията
и провеждането на обучение на възрастни;
• особеностите на формите на обучение – дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.;
• методите на обучение – класически, интер
активни;
• спецификата на целите; готовност, очаквания
и резултати от обучението;
• ролята на субективните и обективните фактори върху ефективността на учебния процес;
• проблемите, свързани с мотивацията на
възрастните за учене.
В своята работа инструкторът познава и спазва
правилата за работа на обучаващите институции
в системата на професионалното образование
и обучение; правилата за работа по проекти на
донори на ЕС и международни донори; правилата за работа в условията на публично-частно
партньорство.
Инструкторите по фризьорски услуги формират умения у обучаваните за:
• извършване на услугата подстригване;
• извършване на услугата изсушаване и офор
мяне на прическа;
• извършване на услугата цялостно или частично оцветяване или обезцветяване на косата;
• извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне);
• внедряване на професионална терминология
в процеса на работа;
• формирането на технологии за процедурите,
прилагани във фризьорската дейност;
• организация и контрол на технологичния
процес за извършване на конкретна услуга;
• планиране и организация при разработването
на иновативни и безопасни начини на работа съобразно спецификите на козметичните продукти;
• организация и контрол за ефективното използване на техническото оборудване;
• извършване мониторинг на качеството на
услугите с цел опазване здравето на клиентите
и постигане на желаните резултати.
В своята преподавателска дейност той използва козметични продукти за коса; инструменти
и оборудване за фризьорство; работно облекло;
лични предпазни средства; компютри със съответни програмни пакети, подпомагащи организацията, координацията и отчета на дейностите
в салоните.
Инструкторите по козметични услуги формират умения у обучаваните за:
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• извършване на козметична услуга;
• извършване на процедури за релакс и възстановяване с козметично-разкрасителен ефект;
• извършване на микропигментация – перманентен грим;
• поставяне на обеци;
• консултиране и предлагане на клиента на
продукти за поддържане състоянието на кожата
в домашни условия;
• внедряване на професионална терминология
в процеса на работа;
• формиране на технологии за процедури в
козметичната дейност;
• организация и контрол на технологичния
процес за извършване на конкретна услуга;
• планиране и организация при разработването на иновативни и безопасни начини на
работа съобразно спецификите на козметичните
продукти;
• организация и контрол за ефективното използване на техническото оборудване;
• извършване мониторинг на качеството на
услугите;
• мотивиране и организиране работата на
екипа;
• изготвяне на разходни норми за материалите
и времето, необходими за конкретните услуги.
В своята преподавателска дейност той използва следните предмети и средства на труда:
козметични продукти; козметична апаратура,
инструменти и оборудване; работно облекло, лични предпазни средства, използване на софтуерни
продукти за оптимизиране на работния процес.
Инструкторите по маникюр и педикюр формират умения у обучаваните за:
• извършване на услугата маникюр;
• извършване на услугата педикюр;
• извършване на услугата ноктопластика и
поддръжка на ноктопластиката;
• декориране на ноктите;
• консултиране и предлагане на клиента на
продукти за поддържане състоянието на маникюра и педикюра в домашни условия;
• формиране на технологии за процедури в
маникюрната и педикюрната дейност;
• организация и контрол на технологичния
процес за извършване на конкретна услуга;
• планиране и организация при разработването
на иновативни и безопасни начини на работа съобразно спецификите на козметичните продукти;
• организация и контрол за ефективното използване на техническото оборудване;
• извършване мониторинг на качеството на
услугите с цел опазване здравето на клиентите
и постигане на желаните резултати;
• мотивиране и организиране работата на
екипа;
• изготвяне на разходни норми за материалите
и времето, необходими за конкретните услуги;
• използване на софтуерни продукти за оптимизиране на работния процес;
• редуциране на рисковете от професионални
заболявания на персонала и осигурява безопасността на потребителите на услуги.
В своята преподавателска дейност той използва следните предмети и средства на труда:
козметични продукти; инструменти и оборудване за маникюр и педикюр; работно облекло,
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лични предпазни средства; използва компютри
със съответни програмни пакети, подпомагащи
дейностите по организация, координация и отчет
на дейностите в салоните.
За успешно преподаване е необходимо да
притежава и лидерски качества – да умее да
вдъхновява, подкрепя, стимулира обучаемите в
процеса на усвояване на професията. Инструкторът трябва да умее да формира, контролира и
променя в зависимост от конкретните условия
средата на обучение, така че обучаемите да
постигнат удовлетворение от дейността си; да
формира условия за толерантност в отношенията. За да постигне това, инструкторът трябва
да уважава личността на обучаемия и колегите,
да зачита тяхното лично пространство, да умее
да анализира постиженията на обучаемите и да
формира дух на екипност и благородна конкуретност. Инструкторът трябва да бъде справедлив в
комуникацията си с обучаемите и да стимулира
техните постижения, да отчита техните неуспехи,
така че да даде възможност на всеки от тях да
развива ефективна самооценка за усвояваната
професионална компетентност; да демонстрира
последователност в поведението и спазване на
изискванията, които налага в процеса на обучение към обучаваните. Той трябва да не нарушава
правилата на професионалната етика, да умее
да приема и оценява чуждото мнение и идеи.
Инструкторът има водеща роля за преподаване на учебното съдържание и ефективното му
усвояване, поради това той трябва да се отличава
с висок професионализъм; да умее да изгражда
отношения на партньорство и сътрудничество,
доверие и уважение; да притежава умение за
вземане на решения, формиране на правила,
разпределение на правата и отговорностите,
умение за разрешаване на конфликти; да притежава организационни умения, креативност,
отговорност и търпимост.
Работното време е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса
на труда.
Инст ру кторът у пра ж н ява дейност та си в
обучаващи институции от системата на професионалното образование и обучение.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“ могат да повишават квалификацията си
чрез обучение в курсове и семинари, участие
в конференции, специализирани национални и
международни изложения, състезания и конкурси,
работни срещи и други прояви, организирани
от бранша.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД-2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика; изм.
и доп. със Заповед № РД-01-300 от 25.04.2017 г.
Съгласно НКПД-2011 придобилите четвърта
степен на професиона лна к ва лификаци я по
професията „Инструктор“ могат да заемат следните длъжности от единична група 2320: 23205009 „Преподавател, център за професионално
обу чение“, от единична г ру па 5141:5141-20 01
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„Фризьор“, от единична група 5142:5142-2002
„Козметик“, от единична група 5142:5142-2003
„Маникюрист“ и 5142-2004 „Педикюрист“, от
единична група 3343:3343-3007 „Организатор“ и
3343-3008 „Специалист“, и други подобни длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка
• ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
◦ Р У 1.1. (Резултат от ученето) Създава
организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място
◦ Р У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
◦ Р У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 2. Икономика
◦ Р У 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
◦ РУ 2.2. Познава основните характеристики
на дейността във фирмата
• ЕРУ 3. Предприемачество
◦ Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
◦ Р У 3.2. Формира предприемаческо поведение
◦ Р У 3.3. Участва в разработването на
бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготов
ка – единна за всички професии от професио
нално направление „Фризьорски и козметични
услуги“
• ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
◦ РУ 4.1. Общува ефективно в работния екип
◦ Р У 4.2. Води ефективна бизнес комуникация
◦ РУ 4.3. Владее чужд език по професията
• Е РУ 5. Използване на информационни и
комуникационни технологии в професионалната дейност
◦ Р У 5.1. Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
◦ Р У 5.2. Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии
• Е РУ 6. Професионална етика и професионално развитие
◦ Р У 6.1. Спазва професионалната етика в
своята работа
◦ РУ 6.2. Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност
и развиване на личностните си качества
• ЕРУ 7. Организация на работния процес
◦ РУ 7.1. Организира работния процес
◦ Р У 7.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Инструкторска дейност
по фризьорски услуги“
• Е РУ 8. Основни педагогически изисквания
в процеса на обучение на възрастни
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◦ Р У 8.1. Прилага основните педагогиче-

ски изисквания в процеса на обучение
на възрастни
◦ РУ 8.2. Формира подкрепяща учебна среда
• ЕРУ 9. Организация на учебния процес
◦ Р У 9.1. Планира и организира учебния
процес
◦ Р У 9.2. Поддържа и съхранява учебна
документация
◦ Р У 9.3. Организира подкрепяща учебна
среда
◦ Р У 9.4. Прилага класически и интерактивни методи на обучение
◦ Р У 9.5 Прилага информационни технологии
◦ Р У 9.6 Оценява постигнатите резултати
от обучаемите
• Е РУ 10. Биология, анатомия и физиология
на човешкото тяло
◦ Р У 10.1. Основни биологични знания за
човешката кожа и косъм
◦ Р У 10.2. Основни познания по анатомия
за човешката кожа и косъм
◦ РУ 10.3. Основни познания по физиология
на човешката кожа и косъм
◦ Р У 10.4. Основни познания за реакциите към физични, химични и механични
въздействия
• Е РУ 11. Методи за преподаване на подстригване
◦ РУ 11.1. Прилага методите на преподаване
на мъжко подстригване
◦ РУ 11.2. Прилага методите на преподаване
на дамско подстригване
• Е РУ 12. Методи за преподаване на удължаване и сгъстяване на косата
◦ РУ 12.1. Прилага методите за преподаване
на дейността консултиране при усължаване и сгъстяване на косата
◦ РУ 12.2. Прилага методите за преподаване
на дейността удължаване и сгъстяване
на косата
• Е РУ 13. Методи за преподаване на обезцветяване на косата
◦ РУ 13.1. Прилага методите за преподаване
на дейността обезцветяване на коса
◦ РУ 13.2. Прилага методите за преподаване
на дейността обезцветяване на кичури
• Е РУ 14. Методи за преподаване на боядисване на косата
◦ Р У 14.1. Прилага методите за преподаване на дейността уреди и средства за
боядисване на коса
◦ РУ 14.2. Прилага методите за преподаване
на дейността технология на боядисване
на коса
• Е РУ 15. Методи за преподаване на дневни
и вечерни прически
◦ Р У 15.1. Прилага методите за преподаване на дейността уреди и средства за
оформяне на прическа
◦ Р У 15.2. Прилага методите за преподаване на дейността оформяне на прическа
• Е РУ 16. Методи за преподаване на текстуриране на косата (къдрене, химическо
изправяне)
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◦ РУ 16.1. Прилага методите за преподаване
на дейността изправяне на косата

◦ РУ 16.2. Прилага методите за преподаване

на дейността къдрене на косата
• Е РУ 17. Методи на преподаване на технология във фризьорската дейност
◦ РУ 17.1. Прилага методите за преподаване
на дейността технология във фризьорската дейност
◦ РУ 17.2. Прилага методите за преподаване
на дейността контрол на прилагане на
технология във фризьорската дейност
• Е РУ 18. Методи на преподаване на организация на работния процес
◦ Р У 18.1. Прилага методите за преподаване на дейността определяне на цели и
разпределяне на отговорности
◦ РУ 18.2. Прилага методите за преподаване
на дейността оборудване на фризьорско
работно място
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Инструкторска дейност
по козметични услуги“
•ЕРУ 19. Основни педагогически изисквания
в процеса на обучение на възрастни
◦ Р У 19.1. Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение
на възрастни
◦ Р У 19.2. Формира подкрепяща учебна
среда
• ЕРУ 20. Организация на учебния процес
◦ Р У 20.1. Планира и организира учебния
процес
◦ Р У 20.2. Поддържа и съхранява учебна
документация
◦ Р У 20.3. Организира подкрепяща учебна
среда
◦ Р У 20.4. Прилага класически и интерактивни методи на обучение
◦ Р У 20.5. Прилага информационни технологии
◦ Р У 20.6. Оценява постигнатите резултати
от обучаемите
• Е РУ 21. Биология, анатомия и физиология
на човешкото тяло
◦ Р У 21.1. Основни биологични знания за
клетка
◦ Р У 21.2. Основни познания по анатомия
и физиология на кожата и ноктите
◦ Р У 21.3. Основни познания за промени
по ноктите и кожата
◦ Р У 21.4. Основни познания за реакци
ите към физични, химични и механични
въздействия
• Е РУ 22. Работа с оборудване за козметично
приложение
◦ Р У 22.1. Подготвя и организира процеса
на работа с оборудване за козметично
приложение
◦ Р У 22.2. Следи за техническата изправнос т на обору д ва не т о с козме т и ч но
приложение
◦ Р У 22.3. Участва в процеса на управление
на материалните запаси
◦ Р У 22.4. Спазва процедурата за контрол
на съхранението, етикетирането, дози-
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рането, обработката и изхвърлянето на
опасни отпадъци
◦ Р У 22.5. Преподава методи за работа с
оборудване за козметично приложение
• Е РУ 23. Методи на преподаване на предлагане и извършване на козметична услуга
◦ Р У 23.1. Формира умения за изпълняване
на козметични, разкрасителни и възстановяващи процедури за поддържане
кожата на лицето и тялото
◦ Р У 23.2. Формира умения за козметични
грижи за ръцете и ходилата
◦ Р У 23.3. Формира умения за козметични
масажи на лице и тяло и процедури с
козметично-разкрасителен ефект
• Е РУ 24. Методи за преподаване на видове
декоративна козметика
◦ Р У 24.1. Формира умения за предлагане
и извършване на процедури за грим
◦ Р У 24.2. Формира умения за предлагане
и извършване на процедура за дневен и
вечерен грим
◦ Р У 24.3. Формира умения за поставяне
на изкуствени мигли и оформя вежди
◦ Р У 24.4. Формира умения за поставяне
на обеци с професионален уред
•Е
 РУ 25. Методи за преподаване на начини
за отстраняване на нежелано окосмяване
◦ Р У 25.1. Прилага методи за преподаване
на умения за отстраняване на нежелано
окосмяване
◦ Р У 25.2. Прилага методи на преподаване
на безапаратно отстраняване на нежелано
окосмяване
• Е РУ 26. Методи на преподаване на технология в козметичните услуги
◦ РУ 26.1. Прилага методите за преподаване
на дейността технология в козметичните
услуги
◦ РУ 26.2. Прилага методите за преподаване
на дейността контрол на прилагане на
технология в козметичните услуги
• Е РУ 27. Методи на преподаване на организация на работния процес
◦ Р У 27.1. Прилага методите за преподаване на дейността определяне на цели и
разпределяне на отговорности
◦ РУ 27.2. Прилага методите за преподаване
на дейността оборудване на козметично
работно място
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Инструкторска дейност
по маникюр и педикюр“
• Е РУ 28. Основни педагогически изисквания
в процеса на обучение на възрастни
◦ Р У 28.1. Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение
на възрастни
◦ Р У 28.2. Формира подкрепяща учебна
среда
• ЕРУ 29. Организация на учебния процес
◦ Р У 29.1. Планира и организира учебния
процес
◦ Р У 29.2. Поддържа и съхранява учебна
документация
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◦ Р У 29.3. Организира подкрепяща учебна
среда

◦ Р У 29.4. Прилага класически и интерактивни методи на обучение

◦ Р У 29.5. Прилага информационни технологии

◦ Р У 29.6. Оценява постигнатите резултати

от обучаемите
• Е РУ 30. Биология, анатомия и физиология
на човешкото тяло
◦ Р У 30.1. Основни биологични знания за
клетка
◦ Р У 30.2. Основни познания по анатомия
на кожата и ноктите
◦ РУ 30.3. Основни познания по физиология
на кожата и ноктите
◦ Р У 30.4. Основни познания за промени
по ноктите и кожата
◦ Р У 30.5. Основни познания за реакци
ите към физични, химични и механични
въздействия
• Е РУ 31. Методи за преподаване на дейността
маникюр
◦ РУ 31.1. Прилага методите за преподаване
на консултиране на клиент
◦ РУ 31.2. Прилага методите за преподаване
на дейността
• Е РУ 32. Методи за преподаване на дейността
педикюр
◦ РУ 32.1. Прилага методите за преподаване
на консултиране на клиент
◦ РУ 32.2. Прилага методите за преподаване
на дейността педикюр
• Е РУ 33. Методи за преподаване на ноктопластика
◦ РУ 33.1. Прилага методите за преподаване
на консултиране на клиент
◦ РУ 33.2. Прилага методите за преподаване
на ноктопластика
• Е РУ 34. Методи на преподаване на техники
за декориране на ноктите
◦ РУ 34.1. Прилага методите за преподаване
на консултиране на клиент
◦ РУ 34.2. Прилага методите за преподаване
на техники за декориране на ноктите
• Е РУ 35. Методи на преподаване на технология в дейностите маникюр, педикюр,
ноктопластика и декориране на нокти
◦ РУ 35.1. Прилага методите за преподаване
на технология в дейностите маникюр,
педикюр, ноктопластика и декориране
на нокти
◦ РУ 35.2. Прилага методите за преподаване
на контрол на прилагане на технология
в дейностите маникюр, педикюр, ноктопластика и декориране на нокти
• Е РУ 36. Методи на преподаване на организация на работния процес
◦ Р У 36.1. Прилага методите за преподаване на дейността определяне на цели и
разпределяне на отговорности
◦ РУ 36.2. Прилага методите за преподаване
на дейността оборудване на работно място
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Н а и м е н о в а н и е Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
не 1.1.:
на работното място
Знания

• П
 ознава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната професионална
квалификация
• Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• К
 онтролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд
• О
 рганизира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните
разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• И
 звършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите дейности
при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• И
 нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и без
опасни условия на труд
• Р
 азпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови дейности
• И
 зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд

Компетентности

• У
 частва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия на
работа

• П
 роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• П
 редприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете

за здравето и за безопасност на работното място при различните трудови дейности

Резултат от уче Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
не 1.2.:
по опазване на околната среда
Знания

• П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната трудова
дейност
• П
 ознава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната
трудова дейност и при свързаните трудови дейности
• О
 писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• П
 ознава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

• О
 рганизира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за
събиране и рециклиране

Компетентности

•
•
•
•

П
 ритежава екологично съзнание за опазване на околната среда
А
 нализира причините за екологично замърсяване
У
 частва в разработването на правила за опазване на околната среда
С
 леди за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от уче Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
не 1.3.:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Знания

•
•
•
•
•

Умения

• И
 зползва терминологията за описване на аварийните ситуации
• С
 ъздава организация за осъществяване на контрол по спазване мерките за по•
•
•
•
•

Компетентности

П
 ознава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност
П
 ознава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
О
 бяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
О
 бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
П
 ознава реда за разследване на трудови злополуки

жарна и аварийна безопасност
К
 оординира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
Р
 азпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
О
 казва първа помощ на пострадали при авария
И
 зброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни ситуации
О
 казва първа помощ на пострадали при авария

• О
 рганизира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

• А
 ктуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Р
 ешаване на тест
Средство 2:
• Р
 ешаване на казус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • У
 чебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Владее теоретични знания за:
• х игиенните норми
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда
• о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• И
 збира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
• В
 ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Н а и м е н о в а н и е Икономика
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Познава основите на пазарната икономика
не 2.1:
Знания

•
•
•
•

Умения

• Прави анализ на успешни практически примери за управление на различни бизнес
начинания

Познава същността на общата теория на пазарната икономика
Познава задълбочено основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
Знае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава задълбочено основните икономически субекти в бизнеса

Компетентности • С пособен е да анализира успешни практически примери за управление на бизнес
начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в
бизнеса

С Т Р.
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Резултат от уче Познава основните характеристики на дейността във фирмата
не 2.2.:
Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности • С
 пособен е да анализира основните икономически принципи в контекста на дейността на дадена фирма и на тази основа да предлага нови идеи за оптимизиране
на дейността с цел повишаване на ефективността
Средства за оце Средство 1:
няване:
• П исмен изпит/Тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Н а и м е н о в а н и е Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Познава основите на предприемачеството
не 3.1.:
Знания

• З нае същността на предприемачеството
• П
 ознава видовете предприемачески умения

Умения

• А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности

• П
 редлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности

Резултат от уче Формира предприемаческо поведение
не 3.2.:
Знания

• П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

• П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• П
 редлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от уче Участва в разработването на бизнес план
не 3.3.:
Знания

• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
• З нае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху дейността
на фирмата

Умения

• А
 нализира възможностите за развитие на фирмата

Компетентности

• С
 амостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Средства за оце Средство 1:
няване:
• Р
 ешаване на тест
Средство 2:
• Р
 ешаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Р
 азработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано
задание
Условия за про За средства 1, 2 и 3:
веждане на оце • У
 чебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• В
 ладее основните теоретични постановки в областта на икономиката и предприемачеството
За средство 2:
• В
 ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• У
 частва в разработването на бизнес плана на фирмата според изискванията на
предварително дефинираното задание
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Н а и м е н о в а н и е Комуникация и чужд език
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Общува ефективно в работния екип
не 4.1.:
Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични
връзки

Умения

• К
 омуникира в работен порядък с екипа и персонала
• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работ-

Компетентности

ния протокол

• Поема отговорности при работа в екип
Резултат от уче Води ефективна бизнес комуникация
не 4.2.:
Знания

Умения

•
•
•
•
•
•
•
•

 ознава етичните норми на комуникацията
П
 ознава правилата за вербална и невербална комуникация
П
Познава ефективното поведение при конфликти
Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
С
 оди делова комуникация – писмена и устна
В
С ъбира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията
на клиентите

Компетентности • Провежда ефективна комуникация с потребителите на спортни услуги съобразно
индивидуалните им характеристики
• Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

С Т Р.
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Резултат от уче Владее чужд език по професията
не 4.3.:
Знания
Умения

• П
 ознава професионалната терминология на чужд език
• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
техническа документация и др.)

• П
 олзва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
Компетентности • В ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оце Средство 1:
няване:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 5
Н а и менов а н ие Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професиона единицата:
налната дейност
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и менов а н ие Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Обработва информация с ИКТ
не 5.1.:
Знания

• И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
• О
 бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и

начини за оценка на надеждността є
• О
 бяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни
носители
• З нае начините за формиране на поддиректории (папки)
• З нае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
• П
 ознава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание
(текст, изображение, аудио, видео)
• П
 ознава различни доставчици на облачни услуги
Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри
и използва оператори за търсене (символи и други)
• И
 зползва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
• С
 равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с
помощта на набор от допълващи се критерии
• З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио-, видео-, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки
поддиректории (папки)
• И
 зползва облачни услуги за съхранение на информация
• В
 ъзпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от уче Комуникира с ИКТ
не 5.2.:

БРОЙ 5
Знания

Умения

ДЪРЖАВЕН

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВЕСТНИК
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И
 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
 зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И
 зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О
 бяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
И
 зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и
опит в областта на професията
О
 бяснява употребата на електронен подпис
П
 ознава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
И
 зползва електронна поща
И
 зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С
 поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
И
 зползва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
И
 зползва електронен подпис за авторизация
О
 бменя знания и опит в онлайн общности
Р
 аботи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

•
•
•
Компетентности • Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от уче Формира цифрово съдържание с ИКТ
не 5.3.:
Знания

• П
 ознава функционалностите на софтуерите за формиране и редакция на цифрово
съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
• П
 ознава функционалностите на редакторите за формиране и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

• Ф
 ормира сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
с различни оформления
• Р
 едактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
• И
 зползва редактори за формиране и поддръжка на шаблонни интернет страници
и/или блогове

Компетентности • Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при формирането на електронно съдържание
Резултат от уче Осигурява сигурност при работата с ИКТ
не 5.4.:
Знания

•
•
•
•

П
 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
З
 нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
П
 ознава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
З
 нае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

•
•
•
•
•
•
Компетентности •

И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
А
 ктивира филтри на електронна поща против спам
Р
 азпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
П
 роменя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
З
 ащитава файлове с криптиране или с пароли
П
 рилага мерки за пестене на енергия

Умения

 пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда,
С
в която работи

Резултат от уче Решава проблеми при работата с ИКТ
не 5.5.:
Знания

• П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови
технологии
• П
 ознава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг
софтуер
• П
 ознава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

• И
 збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер
или услуга за решаване на проблеми
• П
 роменя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при
решаване на проблеми
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К о м п е т е н т н о  Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа
сти
с ИКТ
Средства за оце Средство 1:
няване:
• И
 зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И
 зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството
и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
Средство 3:
• И
 зпълнение на задача, свързана със формирането, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
• И
 зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно
съобщение
Средство 5:
• И
 зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната
на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за про
веждане на оце
няването:

У
 чебен/компютърен кабинет
П
 ерсонален компютър или лаптоп
Д
 остъп до интернет

оценяване:

 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
П
зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и
компетентности, свързани с употребата на ИКТ

•
•
•
Критерии за •
ЕРУ 6

На и менов а н ие Професионална етика и професионално развитие
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

На и менов а н ие Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Спазва професионалната етика в своята работа
не 6.1:
Знания

• Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
• Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура

Умения

• Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

Компетентности • С
 пазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение към
клиентите и екипа
Резултат от уче Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развине 6.2:
ване на личностните си качества
Знания

• Познава възможностите за професионално развитие
• Познава новостите в бранша

Умения

• Прилага на практика новостите от участието си във:
– семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения
– технически обучения, организирани от търговски организации
– специализирани изложения
– обучения за повишаване на квалификацията
– о бучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация

Компетентности

• П
 остига професионално развитие, като прилага новостите в бранша

Средства за оце Средство 1:
няване:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус
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Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии
оценяване:

з а За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за:
– същността на професионалната етика
За средство 2:
• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

ЕРУ 7
На и менов а н ие Организация на работния процес
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

На и менов а н ие Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Организира работния процес
не 7.1:
Знания

•
•
•
•
Умения
•
•
•
Компетентности •
•

П
 ознава
П
 ознава
П
 ознава
П
 ознава

структурата на стопанските организации
методи за нормиране на работния процес
планирането на ресурси, свързани с работния процес
нормативните документи, свързани с професията

П
 ланира работния процес
С
 ъставя график на работните задачи
С
 пазва основните нормативни актове, свързани с професията
Е
 фективно организира работния процес
П
 редлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от уче Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
не 7.2:
Знания

•
•
•
Умения
•
•
•
Компетентности •
•

П
 ознава видовете дейности
П
 ознава изискванията за изпълнение на видовете дейности
П
 ознава начините за организация на дейностите в работния процес
О
 рганизира дейностите
С
 пазва и следи етичните норми на поведение
У
 частва в изграждането на ефективна работна среда
Е
 фективно разпределя и планира дейностите
С
 ъздава и поддържа етична работна среда

Средства за оце Средство 1:
няване:
• Р
 ешаване на тест
Средство 2:
• Р
 ешаване на казус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • У
 чебен кабинет
няването:
Критерии
оценяване:

з а За средство 1:
• Д
 ефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
• Д
 ефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Инструкторска дейност по фри
зьорски услуги“
ЕРУ 8
Н а и м е н о в а н и е Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
на единицата:
Ниво по НКР:

5
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5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
не 8.1:
Знания

• П
 ознава основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
• З нае принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
• П
 ознава ключови компетентности и организира учебното съдържание в техния

•
Умения
•
•
•
•
Компетентности •
•
•
•

контекст
П
 ознава критериите за оценка на постиженията на обучаемите

С
 пазва основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
С
 пазва принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
П
 ознава ключови компетентности в техния контекст
П
 редставя критериите за оценка на постиженията на обучаемите
В
 ладее основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
В
 ладее принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
П
 ознава ключови компетентности в техния контекст
В
 ладее критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Резултат от уче Формира подкрепяща учебна среда
не 8.2:
Знания

• П
 ознава подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса
на учене

Умения

• С
 ъздава условия за участие на възрастните обучаеми в процеса на учене
Компетентности • В
 ладее подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса на
учене

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П
 исмен изпит/Тест
Средство 2:
• П
 рактическа задача
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • У
 чебен кабинет
няването:
Критерии
оценяване:

з а За средство 1:
• П
 ознава основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни
За средство 2:
• И
 зпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с прилагане на основните
педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни и формиране на подкрепяща учебна среда според параметрите на предварително дефинирано задание

ЕРУ 9
Н а и м е н о в а н и е Организация на учебния процес
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Планира и организира учебния процес
не 9.1:
Знания

• П
 ознава нормативните изисквания за организиране на учебен процес
• Познава особеностите на формите на обучение – дневна, вечерна, индивидуална,

дистанционна и др.
• Познава начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение
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• П
 рилага нормативните изисквания за организиране на учебен процес
• Прилага формите на обучение – дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.
• Прилага начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Компетентности

• О
 рганизира, управлява и контролира учебния процес
• Изисква от обучаемите спазване регламента на организация на учебния процес
• В зема справедливи решения в съответствие с нормативната уредба при нарушаване
изпълнението на учебния процес

Резултат от уче Поддържа и съхранява учебна документация
не 9.2:
Знания

•
•
Умения
•
•
Компетентности •
•

 ознава видовете учебна документация
П
 ознава начините за съхранение на учебна документация
П
В оди надлежно учебната документация
 ъхранява надлежно учебната документация
С
 рганизира наличието на необходимата документация
О
 рганизира съхранението на учебната документация
О

Резултат от уче Организира подкрепяща учебна среда
не 9.3:
Знания

• П
 ознава спецификата на личностно ориентирано обучение
• Запознат е с принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда
• Познава ролята на субективните и обективните фактори в организацията на
подкрепяща учебна среда

Умения

• П
 рилага спецификата на личностно ориентирано обучение
• Прилага принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда
• Прилага субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща
учебна среда

Компетентности

• О рганизира подкрепяща учебна среда

Резултат от уче Прилага класически и интерактивни методи на обучение
не 9.4:
Знания

• П
 ознава методите на обучение – класически, интерактивни
• Познава основните групи интерактивни методи и техники на обучение
• Познава предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники за
обучение
• Познава видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение
• Познава начините за оценяване

Умения

• П
 рилага методите на обучение – класически, интерактивни
• Прилага основните групи интерактивни методи и техники на обучение
• Прилага предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники за

обучение
• Прилага видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение
• Прилага начините за оценяване
Компетентности

• В ладее използването на класически и интерактивни методи на обучение

Резултат от уче Прилага информационни технологии
не 9.5:
Знания

• Познава новостите в развитието на софтуерни и информационни технологии в
преподаваната професионална област
• Познава презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на
учебния процес

Умения

• И
 збира подходящ софтуерен продукт съобразно вида на учебния материал
• Използва презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на
учебния процес
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• Прилага ефективно информационните технологии в учебния процес

Резултат от уче Оценява постигнатите резултати от обучаемите
не 9.6:
Знания

• П
 ознава различни начини за оценяване на резултатите от обучаемите
Умения
• С пазва изискванията за оценяване на постиженията
Компетентности • О ценява справедливо и компетентно постигнатите резултати от обучаемите
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• В ладее основни теоретични понятия, свързани с организация на учебния процес
За средство 2:
• Изпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с организация на учебния
процес
ЕРУ 10
Н а и м е н о в а н и е Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат
учене 10.1:

о т Основни биологични знания за човешката кожа и косъм

Знания

• Познава устройството на клетките на кожата
• Познава устройството на клетките на косъма
• Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции на
клетките на кожата и косъма
• Познава причините за промяна в състоянието на косъма и начините за профилактика
• Познава принципите, по които въздействат върху косъма различните процедури,
продукти, активни вещества и др.

Умения

• Р
 азпознава последствията от въздействието на външните фактори върху клетките
на кожата и косъма

Компетентности • П
 ри необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти – при
констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от
външни въздействия
Резултат
учене 10.2:

о т Основни познания по анатомия за човешката кожа и косъм

Знания

• Познава устройството на косъма и кожата

Умения

• Разпознава различните състояния на косъма
• Разпознава различните състояния или промени на кожата около косата
• Разпознава признаците за поява на алергични реакции

Компетентности • П
 реценява състоянието на косата и кожата около нея и разпознава състоянията,
при които не трябва да се прави обработка на косата
• О пределя моментното състояние на косата и кожата около нея за прилагане на
подходяща и безопасна за здравето процедура
Резултат
учене 10.3:
Знания

о т Основни познания по физиология на човешката кожа и косъм
• Познава принципите на функциониране на клетките на косата и кожата
• Познава основните физиологични процеси, свързани с косата
• Познава видовете промени по косата и кожата около нея, знае причините за тяхната поява
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата и косата
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• Анализира причините за промяна на физиологията на косата и кожата

Компетентности • Р
 азпознава промените в косъма и кожата около него и препоръчва консултация
с лекар специалист
• Преценява въздействието на активните съставки на козметичните продукти върху
кожата и косата
Резултат от уче- Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия
не 10.4:
Знания

• Познава различните видове реакции към физични, химични и механични въздействия

Умения

• Р
 азпознава симптомите на реакциите към физични, химични и механични въздействия

Компетентности • Взема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на клиента
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест
Средство 2:
• Казус
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• В ладее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на косата и кожата около нея
• В ладее основни теоретични познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия
За средство 2:
• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус
ЕРУ 11
Н а и м е н о в а н и е Методи за преподаване на подстригване
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от уче Прилага методите на преподаване на мъжко подстригване
не 11.1:
Знания

• П
 ознава методите за демонстриране на различни техники за мъжко подстригване
и тяхната технологична последователност
• П
 ознава методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното
подстригване
• П
 ознава методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи
козметични продукти във фризьорската дейност
• П
 ознава мeтодите за демонстриране на съвременни стилове в мъжкото подстригване
• П
 ознава методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите,
използвани при мъжко подстригване

Умения

• П
 рилага методите за демонстриране на различни техники за мъжко подстригване
и тяхната технологична последователност
• П
 рилага методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното
подстригване
• П
 рилага методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи
козметични продукти във фризьорската дейност
• П
 рилага мeтодите за демонстриране на съвременни стилове в мъжкото подстригване
• П
 рилага методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите,
използвани при мъжко подстригване
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Компетентности • И
 збира и използва методите за демонстриране на различни техники за мъжко
подстригване и тяхната технологична последователност
• И
 збира и използва методите за демонстриране на техники за стилизиране на
съответното подстригване
• И
 збира и използва методите за демонстриране на различни видове измивни и
подхранващи козметични продукти във фризьорската дейност
• И
 збира и използва мeтодите за демонстриране на съвременни стилове в мъжкото
подстригване
• И
 збира и използва методите за демонстриране на инструментите, пособията и
материалите, използвани при мъжко подстригване
Резултат от уче Прилага методите на преподаване на дамско подстригване
не 11.2:
Знания

• П
 ознава методите за демонстриране на различни техники за дамско подстригване
и тяхната технологична последователност
• П
 ознава методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното
подстригване
• П
 ознава методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи
козметични продукти във фризьорската дейност
• П
 ознава методите за демонстриране на съвременни стилове в дамското подстригване
• П
 ознава методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите,
които се използват при дамско подстригване

Умения

• П
 рилага методите за демонстриране на различни техники за дамско подстригване
и тяхната технологична последователност
• П
 рилага методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното
подстригване
• П
 рилага методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи
козметични продукти във фризьорската дейност
• П
 рилага методите за демонстриране на съвременни стилове в дамското подстригване
• П
 рилага методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите,
които се използват при дамско подстригване

Компетентности • И
 збира и използва методите за демонстриране на различни техники за дамско
подстригване и тяхната технологична последователност
• И
 збира и използва методите за демонстриране на техники за стилизиране на
съответното подстригване
• И
 збира и използва методите за демонстриране на различни видове измивни и
подхранващи козметични продукти във фризьорската дейност
• И
 збира и използва методите за демонстриране на съвременни стилове в дамското
подстригване
• И
 збира и използва методите за демонстриране на инструментите, пособията и
материалите, които се използват при дамско подстригване
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/Тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за про За средство 1:
веждане на оце
• Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Оборудвано място за извършване на фризьорски услуги
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с предоставяне на услугите
дамско и мъжко подстригване
За средство 2:
• Демонстрира умения за преподаване и предоставяне на точни обяснения за
изпълнението на дамско или мъжко подстригване по технология, дефинирана
в задание
ЕРУ 12
Наименование на Методи за преподаване на удължаване и сгъстяване на косата
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността консултиране при удължаване и
сгъстяване на косата
12.1:
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите
Умения
• П
 рилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите
Компетентности •
 И
 збира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на
клиентите

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността удължаване и сгъстяване на косата
12.2:
Знания

• П
 ознава технологичната последователност за изпълнение на различни техники

за удължаване и сгъстяване на коса
• П
 ознава методите за преподаване на различни техники за удължаване и сгъстяване на коса
Умения

• П
 рилага технологичната последователност за изпълнение на различни техники
за удължаване и сгъстяване на коса
• П
 рилага методите за преподаване на различни техники за удължаване и сгъстяване на коса

Компетентности • И
 збира и използва методите за преподаване на различни техники за удължаване
и сгъстяване на коса
Средства за оце Средство 1:
• Писмен изпит/Тест
няване:
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за про За средство 1:
• Учебен кабинет
веждане на оце
За средство 2:
няването:
• Оборудвано място за извършване на фризьорски услуги
Критерии за оце За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с предоставяне на услугата
няване:
удължаване и сгъстяване на косата
За средство 2:
• Демонстрира умения за преподаване и предоставяне на точни обяснения за
изпълнението на услугата удължаване и сгъстяване на косата по технология,
дефинирана в задание
ЕРУ 13
Н а и м е н о в а н и е Методи за преподаване на обезцветяване на косата
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Инструктор
на професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността обезцветяване на коса
13.1:
Знания

• Познава основните съставки на амонячните и безамонячните обезцветители и
окислители
• Познава методите за преподаване на различни видове обезцветяващи продукти
и тяхното въздействие върху кожата и косъма
• Познава методите за преподаване на препоръчителната продължителност за
престой на различните видове препарати върху косата
• Познава методите за преподаване на начина на изпълнение на 24-часов тест на
клиента за алергии
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• П
 рилага методите за преподаване на различни видове обезцветяващи продукти
и тяхното въздействие върху кожата и косъма
• П
 рилага методите за преподаване на препоръчителната продължителност за
престой на различните видове препарати върху косата
• П
 рилага методите за преподаване на начина на изпълнение на 24-часов тест на
клиента за алергии

Компетентности • И
 збира и използва методите за преподаване на различни видове обезцветяващи
продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма
• И
 збира и използва методите за преподаване на препоръчителната продължителност за престой на различните видове препарати върху косата
• И
 збира и използва методите за преподаване на начина на изпълнение на 24-часов
тест на клиента за алергии
Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността обезцветяване на кичури
13.2:

•
•
Умения
•
•
Компетентности •
•
Знания

Средства за оце
няване:
Условия за про
веждане на оце
няването:
Критерии за оце
няване:

П
 ознава методите за преподаване на видовете материали и консумативи
П
 ознава методите за преподаване на видовете обезцветяване на кичури
П
 рилага методите за преподаване на видовете материали и консумативи
П
 рилага методите за преподаване на видовете обезцветяване на кичури

И
 збира и използва методите за преподаване на видовете материали и консумативи
И
 збира и използва методите за преподаване на видовете обезцветяване на кичури
Средство 1:
• Писмен изпит/Тест
Средство 2:
• Практическа задача
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвано място за извършване на фризьорски услуги
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с предоставяне на услугата
обезцветяване на косата
За средство 2:
• Демонстрира умения за преподаване и предоставяне на точни обяснения по
време на изпълнението на услугата обезцветяване на косата по технология,
дефинирана в задание

ЕРУ 14
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
14.1:
Знания

Методи за преподаване на боядисване на косата

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на видове оцветяващи козметични продукти и
тяхното въздействие върху кожата и косъма
• П
 рилага методите за преподаване на продължителност за престой на различните
видове оцветяващи козметични продукти върху косата
• П
 рилага методите за преподаване на разпознаване на възможните нежелани реакции вследствие от оцветяващи козметични продукти и начините за адекватна
реакция при необходимост

5
5
Инструктор
5
5
Прилага методите за преподаване на дейността уреди и средства за боядисване на коса
• П
 ознава основните съставки, действието и последствията от прилагането на амонячни и безамонячни бои и окислители
• П
 ознава методите за преподаване на видове оцветяващи козметични продукти и
тяхното въздействие върху кожата и косъма
• П
 ознава методите за преподаване на продължителност за престой на различните
видове оцветяващи козметични продукти върху косата
• П
 ознава методите за преподаване на разпознаване на възможните нежелани реакции вследствие от оцветяващи козметични продукти и начините за адекватна
реакция при необходимост
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Компетентности • И
 збира и използва методите за преподаване на видове оцветяващи козметични
продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма
• И
 збира и използва методите за преподаване на продължителност за престой на
различните видове оцветяващи козметични продукти върху косата
• И
 збира и използва методите за преподаване на разпознаване на възможните нежелани реакции вследствие от оцветяващи козметични продукти и начините за
адекватна реакция при необходимост
Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността технология на боядисване на коса
14.2:
Знания
• П
 ознава основните технологии за боядисване на коса
• П
 ознава методите на преподаване на основните технологии за боядисване на коса
• П
 ознава методите на преподаване на различни техники за нанасяне на боята
според цвета
• П
 ознава методите на преподаване на различни техники за различни смесвания
на боята с оксидант в зависимост от цвета
• П
 ознава методите на преподаване на различни техники за матиране на коса
Умения
• П
 рилага методите на преподаване на основните технологии за боядисване на коса
• П
 ознава методите на преподаване на различни техники за нанасяне на боята
според цвета
• П
 рилага методите на преподаване на различни техники за различни смесвания
на боята с оксидант в зависимост от цвета
• П
 рилага методите на преподаване на различни техники за матиране на коса
Компетентности • И
 збира и използва методите на преподаване на основните технологии за боядисване на коса
• И
 збира и използва методите на преподаване на различни техники за нанасяне
на боята според цвета
• И
 збира и използва методите на преподаване на различни техники за различни
смесвания на боята с оксидант в зависимост от цвета
• И
 збира и използва методите на преподаване на различни техники за матиране
на коса
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Т
 ест
Средство 2:
• И
 зпълнение на практическа задача
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • У
 чебен кабинет теория
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Д
 ефинира основни теоретични понятия, свързани с колористика и боядисване
на косата
За средство 2:
• И
 зпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с прилагане на конкретна техника за боядисване
ЕРУ 15
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
15.1:
Знания

Методи за преподаване на дневни и вечерни прически
5
5
Инструктор
5
5
Прилага методите за преподаване на дейността уреди и средства за оформяне на
прическа

• П
 ознава основните уреди и средства за оформяне на прическа
• П
 ознава последователността на работа с основните уреди и средства за оформяне

на прическа
• П
 ознава методите за преподаване на прилагане на уреди и средства за оформяне
на прическа
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• П
 рилага методите за преподаване на прилагане на уреди и средства за оформяне
на прическа

Компетентности • И
 збира и използва методите за преподаване на прилагане на уреди и средства за
оформяне на прическа
Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността оформяне на прическа
15.2:
Знания
• П
 ознава технологичната последователност за оформяне на прическа

• П
 ознава методите за преподаване на технологичната последователност за оформяне на прическа

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на технологичната последователност за оформяне на прическа

Компетентности • И
 збира и използва методите за преподаване на технологичната последователност
за оформяне на прическа
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Т
 ест
Средство 2:
• И
 зпълнение на практическа задача
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • У
 чебен кабинет по теория
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Д
 ефинира основни теоретични понятия, свързани с услугата изработване на
дневни и вечерни прически
За средство 2:
• И
 зпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с услугата изработване на дневни и вечерни прически
ЕРУ 16
Наименование на Методи за преподаване на текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността изправяне на косата
16.1:
Знания

• П
 ознава различни техники за изправяне на косата с подходящи козметични

•
•
•
Умения
•
Компетентности •

продукти
П
 ознава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата
П
 ознава различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата
П
 ознава методите за преподаване на начини за изправяне на косата
П
 рилага методите за преподаване на начини за изправяне на косата
И
 збира и използва методите за преподаване на начини за изправяне на косата

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността къдрене на косата
16.2:
Знания

•
•
•
•
Умения
•
Компетентности •

П
 ознава различни техники за къдрене на косата с подходящи козметични продукти
П
 ознава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата
П
 ознава различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата
П
 ознава методите за преподаване на начини за къдрене на косата
П
 рилага методите за преподаване на начини за къдрене на косата
И
 збира и използва методите за преподаване на начини за къдрене на косата
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Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/Тест
Средство 2:
• Казус
Средство 3:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце
• У
 чебен кабинет
няването:
За средство 3:
• У
 чебен кабинет по практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Д
 ефинира основни теоретични понятия, свързани с технологията за работа при
извършване на услугата цялостно и частично текстуриране на косата (къдрене,
химическо изправяне)
За средство 2:
• Р
 ешава точно и вярно поставен казус по предварително задание, свързан с технологията за работа при извършване на услугата цялостно и частично текстуриране
на косата (къдрене, химическо изправяне)
За средство 3:
• И
 зпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с технологията за работа при извършване на услугата
цялостно и частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)
ЕРУ 17
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
17.1:
Знания

Методи на преподаване на технология във фризьорската дейност

Умения

• П
 рилага методите на преподаване на техники за определяне последователността
на операциите в процедурите на конкретната услуга
• П
 рилага методите на преподаване на способите за определяне на използваните
технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични
продукти, използвани в процедурите на конкретната фризьорска услуга
• П
 рилага методите на преподаване на начините за дефиниране на очаквания
краен резултат и въздействието на процедурата върху косата

Компетентности

5
5
Инструктор
5
5
Прилага методите за преподаване на дейността технология във фризьорската дейност
• П
 ознава методите на преподаване на техники за определяне последователността
на операциите в процедурите на конкретната услуга
• П
 ознава методите на преподаване на способите за определяне на използваните
технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични
продукти, използвани в процедурите на конкретната фризьорска услуга
• П
 ознава методите на преподаване на начините за дефиниране на очаквания
краен резултат и въздействието на процедурата върху косата

• И
 збира и използва методите на преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга
• И
 збира и използва методите на преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали
и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната фризьорска
услуга
• И
 збира и използва методите на преподаване на начините за дефиниране на очак
вания краен резултат и въздействието на процедурата върху косата
Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността контрол на прилагане на техноло17.2:
гия във фризьорската дейност
Знания
• П
 ознава методите за преподаване на начините за контрол на последователността
при конкретна технология
• П
 ознава методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология
• П
 ознава методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата
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Умения

• П
 рилага методите за преподаване на начините за контрол на последователността
при конкретна технология
• П
 рилага методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология
• П
 рилага методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Компетентности

• И
 зползва методите за преподаване на начините за контрол на последователността
при конкретна технология
• И
 зползва методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология
• И
 зползва методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите
резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след услугата
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с формирането на технология
За средство 2:
• Формира технология за конкретна услуга, дефинирана в задание

Средства за оце
няване:

Условия за про
веж дане на оце
няването:
Критерии за оце
няване:

ЕРУ 18
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
18.1:
Знания

Методи на преподаване на организация на работния процес

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес
• П
 рилага методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• П
 рилага методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Компетентности

5
5
Инструктор
5
5
Прилага методите за преподаване на дейността определяне на цели и разпределяне
на отговорности
• П
 ознава методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес
• П
 ознава методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• П
 ознава методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите
и постигане на целите чрез екипна работа

• И
 зползва методите за преподаване на техники за определяне на целите при
организация на работния процес
• И
 зползва методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• И
 зползва методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа
Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността оборудване на фризьорско работно
18.2:
място
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• П
 ознава методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• П
 ознава методите за преподаване на видове на козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• П
 ознава методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• П
 рилага методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• П
 рилага методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Компетентности

• И
 зползва методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• И
 зползва методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• И
 зползва методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с организиране на работния процес
За средство 2:
• Формира органиграма за конкретен обект, дефиниран в задание

Средства за оце
няване:
Ус лови я за про
веждане на оценя
ването:
Критерии за оце
няване:

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Инструкторска дейност по коз
метични услуги“
ЕРУ 19
Наименование на Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
19.1:
Знания

Умения

Компетентности

• П
 ознава основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
• З нае принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
• П
 ознава ключови компетентности и организира учебното съдържание в техния
•
•
•
•
•
•
•
•
•

контекст
П
 ознава критериите за оценка на постиженията на обучаемите

С
 пазва основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
С
 пазва принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
П
 ознава ключови компетентности в техния контекст
П
 редставя критериите за оценка на постиженията на обучаемите
В
 ладее основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
В
 ладее принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
П
 ознава ключови компетентности в техния контекст
В
 ладее критериите за оценка на постиженията на обучаемите
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Резултат от учене Формира подкрепяща учебна среда
19.2:
Знания

• П
 ознава подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса
на учене

Умения
Компетентности

• С
 ъздава условия за участие на възрастните обучаеми в процеса на учене
• В
 ладее подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса
на учене

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П
 исмен изпит/тест
Средство 2:
• П
 рактическа задача
Ус лови я за п ро За средства 1 и 2:
веждане на оценя • У
 чебен кабинет
ването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• П
 ознава основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни
За средство 2:
• И
 зпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с прилагане на основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни и формиране
на подкрепяща учебна среда според параметрите на предварително дефинирано
задание
ЕРУ 20
Наименование на Организация на учебния процес
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Планира и организира учебния процес
20.1:
Знания

• Познава нормативните изисквания за организиране на учебен процес
• П
 ознава особеностите на формите на обучение дневна, вечерна, индивидуална,
дистанционна и др.

• П
 ознава начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Умения

• П
 рилага нормативните изисквания за организиране на учебен процес
• П
 рилага формите на обучение дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.
• П
 рилага начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Компетентности

• Организира, управлява и контролира учебния процес
• Изисква от обучаемите спазване регламента на организация на учебния процес
• В
 зема справедливи решения в съответствие с нормативната уредба при нарушаване изпълнението на учебния процес

Резултат от учене Поддържа и съхранява учебна документация
20.2:
Знания
Умения
Компетентности

•
•
•
•
•
•

Познава видовете учебна документация
Познава начините за съхранение на учебна документация
Води надлежно учебната документация
Съхранява надлежно учебната документация
Организира наличието на необходимата документация
Организира съхранението на учебната документация
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Резултат от учене Организира подкрепяща учебна среда
20.3:
Знания
• Познава спецификата на личностно ориентирано обучение
• Запознат е с принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда
• П
 ознава ролята на субективните и обективните фактори в организацията на
подкрепяща учебна среда
Умения
• Прилага спецификата на личностно ориентирано обучение

• Прилага принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда
• П
 рилага субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща
учебна среда

Компетентности

• О
 рганизира подкрепяща учебна среда
Резултат от учене Прилага класически и интерактивни методи на обучение
20.4:
Знания
• Познава методите на обучение – класически, интерактивни
• Познава основните групи интерактивни методи и техники на обучение
• П
 ознава предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники
за обучение
• П
 ознава видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение
• Познава начините за оценяване
Умения
• Прилага методите на обучение – класически, интерактивни
• Прилага основните групи интерактивни методи и техники на обучение
• П
 рилага предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники
за обучение

• П
 рилага видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение

Компетентности

• Прилага начините за оценяване
• В
 ладее използването на класически и интерактивни методи на обучение

Резултат от учене Прилага информационни технологии
20.5:
Знания
• П
 ознава новостите в развитието на софтуерни и информационни технологии в
преподаваната професионална област
• П
 ознава презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на
учебния процес
Умения
• Избира подходящ софтуерен продукт съобразно вида на учебния материал

• И
 зползва презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване
на учебния процес

Компетентности

• П
 рилага ефективно информационните технологии в учебния процес
Резултат от учене Оценява постигнатите резултати от обучаемите
20.6:
Знания
• Познава различни начини за оценяване на резултатите от обучаемите
Умения
• Спазва изискванията за оценяване на постиженията
Компетентности

• Оценява справедливо и компетентно постигнатите резултати от обучаемите
Ус лови я з а п ро За средства 1 и 2:
веждане на оценя • Учебен кабинет
ването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основни теоретични понятия, свързани с организация на учебния процес
За средство 2:
• И
 зпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с организация на учебния процес
ЕРУ 21
Наименование на Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
единицата:
Ниво по НКР:

5
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Ниво по ЕКР:
5
Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене Основни биологични знания за клетка
21.1:
Знания
• Познава устройството на клетката
• Познава устройството на кожата
• Познава последствията от неблагоприятното действие на външните фактори
върху кожата
• Познава причините за промяна в състоянието на кожата
Умения
• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата
Компетентности

• При необходимост насочва клиента за консултация към лекар специалист – при

констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от
външни въздействия
Резултат от учене Основни познания по анатомия на кожата
21.2:
Знания
• Познава устройството и структурата на кожата
Умения
Компетентности

• Разпознава различните състояния по кожата
• Разпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата
• Определя типа и състоянието на кожата с цел подходящ избор на процедура

Резултат от учене Основни познания по физиология на кожата
21.3:
Знания
• Познава принципите на функциониране на клетките на кожата
• Познава основните физиологични процеси, свързани с кожата
• Познава видовете промени по кожата, знае причините за тяхната поява
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата
Умения
• Разграничава причините за промяна на физиологията на кожата
Компетентности

• Разпознава промените в кожата и препоръчва консултация с лекар специалист
Резултат от учене Основни познания за промените по кожата
21.4:
Знания
• Познава признаци за наличие на промени по кожата
• Познава признаци за наличие на промени по кожата на ръцете и краката
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата
• Познава принципите на въздействие върху кожата на различните процедури,
продукти, активни вещества и др.
Умения
• Констатира настъпили промени по кожата
Компетентности

• Преценява състоянието на кожата и разпознава състоянията, при които не
трябва да се работи

• Разпознава промените по кожата и при необходимост препоръчва консултация

с лекар специалист
Резултат от учене Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия
21.5:
Знания
• Познава симптомите на реакции към физични, химични и механични въздействия върху кожата на ръцете и на краката
Умения
• Разпознава симптомите на реакции към физични, химични и механични въздействия върху кожата на ръцете и на краката
Компетентности
• В зема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на кожата
на ръцете и на краката и при необходимост препоръчва консултация с лекар
специалист
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Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест
Средство 2:
• Казус
Ус лови я з а п ро  За средства 1 и 2:
веж да не на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• В
 ладее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на кожата
• В
 ладее основни теоретични познания за реакциите към физични, химични и
механични въздействия
За средство 2:
• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус
ЕРУ 22
Наименование на Работа с оборудване с козметично приложение
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Подготвя и организира процеса на работа с оборудване за козметично приложение
22.1:
Знания

• П
 ознава видовете оборудване с козметично приложение
• П
 ознава приложимите европейски регламенти за безопасност
• Познава

подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на
оборудването за козметично приложение

• П
 ознава начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването
за козметично приложение

• П
 ознава начините за водене на документация за всички извършени проверки
на оборудването

• П
 ознава начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козметично приложение

Умения

• И
 зползва видовете оборудване с козметично приложение
• П
 рилага приложимите европейски регламенти за безопасност
• И
 зползва подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване
на оборудването за козметично приложение

• П
 рилага начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването
за козметично приложение

• П
 рилага начините за водене на документация за всички извършени проверки
на оборудването

• П
 рилага начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козметично приложение

Компетентности

• С
 леди за използването на видовете оборудване с козметично приложение в
съответствие с изискванията на производителя

• В
 ъвежда приложимите европейски регламенти за безопасност
• В
 ъвежда подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на
оборудването за козметично приложение

• И
 зползва начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването
за козметично приложение

• В
 ъвежда начините за водене на документация за всички извършени проверки
на оборудването

• В
 ъвежда начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козметично приложение
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Резултат от учене Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение
22.2:
Знания

• З апознат е с цялата документация, предоставена от производителя относно
техническата изправност на оборудването с козметично приложение

Умения

• Б
 орави и съхранява цялата документация, предоставена от производителя
относно техническата изправност на оборудването с козметично приложение

Компетентности

• Р
 азпознава техническа неизправност и информира необходимите специалисти
с цел отстраняване на неизправността

Резултат от учене Участва в процеса на управление на материалните запаси
22.3:
Знания

• П
 ознава процедурата за управление и контрол на равнището на материалните

запаси
П
 ознава начина за достъп до запасите и реда за опазване на тяхната сигурност
П
 ознава системите за поръчки и ротация на запасите

Умения

•
•
• С
 ъдейства в процеса на въвеждане и изпълнение на процедурата за управление

Компетентности

•
•
•
•

и контрол на равнището на материалните запаси
Б
 орави с подходящи съоръжения за съхранение на материалните запаси на склад
С
 ъдейства за връщането на излишни запаси
С
 ъдейства за изхвърлянето на стари или морално остарели материални запаси
П
 рилага необходимите методи в процеса на управление на материалните запаси

Резултат от учене Спазва процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, об22.4:
работката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Знания

• П
 ознава процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането,
обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• П
 ознава инструкциите на производителя или доставчика за обработване, съхра-

нение и транспортиране на използваните в работата химикали и опасни вещества

• П
 ознава списъка на всички опасни вещества, използвани в салона
• П
 ознава техниките за разделяне на опасните отпадъци от общите отпадъци за
специално събиране и обработка

Умения

• П
 рилага процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането,
обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• У
 частва при идентифициране и етикетиране на всички опасни вещества според
•
•
Компетентности

съдържанието им
И
 дентифицира потенциално опасни отпадъци
С
 ъдейства за осигуряване на подходящи контейнери и разделяне от общите
отпадъци за специално събиране и обработка
С
 ъхранява и изхвърля всички опасни отпадъци в подходящи контейнери

•
• В
 ъвежда процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането,
обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• К
 онтролира изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

Резултат от учене Преподава методи за работа с оборудване за козметично приложение
22.5:
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението,
•
•

етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химикали и опасни вещества
П
 ознава методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението,
етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
П
 ознава методите за преподаване на начини за контрол на изпълнението на
процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката
и изхвърлянето на опасни отпадъци
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• П
 рилага методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението,
етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химикали и опасни вещества

• П
 рилага методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението,
етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• П
 рилага методите за преподаване на начини за контрол на изпълнението на
процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката
и изхвърлянето на опасни отпадъци
Компетентности

• И
 зползва методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранение•
•

то, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в
работата химикали и опасни вещества
И
 зползва методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението,
етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
И
 зползва методите за преподаване на начини за контрол на изпълнението на
процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката
и изхвърлянето на опасни отпадъци

Средства за оце Средство 1:
няване:
• Т
 ест/писмен изпит
Средство 2:
• И
 зпълнение на практическа задача
Ус лови я з а п ро За средство 1:
веждане на оценя • У
 чебен кабинет
ването:
За средство 2:
• К
 абинет по учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• р абота с електрическо оборудване в салон
• у правление на материалните запаси
• р абота с химикали и опасни вещества
За средство 2:
• И
 зпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано
задание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна процедура
ЕРУ 23
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
23.1:
Знания

Методи на преподаване на предлагане и извършване на козметична услуга
5
5
Инструктор
5
5
Формира умения за изпълняване на козметични, разкрасителни и възстановяващи
процедури за поддържане кожата на лицето и тялото

• П
 ознава начините за формиране на умения за видовете услуги, предлагани в
козметичната кабина

• П
 ознава начините за формиране на умения за прилагане на основните козметични апарати

• П
 ознава начините за формиране на умения за определяне на въздействието на
всяка процедура

• П
 ознава начините за формиране на умения за определяне на времетраенето,
честотата на приложение на всяка процедура
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• П
 рилага начините за формиране на умения за видовете услуги, предлагани в
козметичната кабина

• П
 рилага начините за формиране на умения за прилагане на основните козметични апарати

• П
 рилага начините за формиране на умения за определяне на въздействието на
всяка процедура

• П
 рилага начините за формиране на умения за определяне на времетраенето,
честотата на приложение на всяка процедура

Компетентности

• И
 збира и използва начините за формиране на умения за видовете услуги, пред-

лагани в козметичната кабина
• И
 збира и използва начините за формиране на умения за прилагане на основните
козметични апарати
• И
 збира и използва начините за формиране на умения за определяне на въздействието на всяка процедура
• И
 збира и използва начините за формиране на умения за определяне на времетраенето, честотата на приложение на всяка процедура
Резултат от учене Формира умения за козметични грижи за ръцете и ходилата
23.2:
Знания
• П
 ознава методите за формиране на умения за познаване строежа и специфичната
функция на нокътната плочка
• П
 ознава методите на преподаване на видовете услуги за ръце и ходила, предлагани в козметичната кабина
• П
 ознава методите за формиране на умения за прилагане на основните апарати
за козметична грижа за ръцете и ходилата
• П
 ознава методите за формиране на умения за прилагане и въздействие на основните процедури за козметична грижа за ръцете и ходилата
Умения
• П
 рилага методите за формиране на умения за познаване строежа и специфичната
функция на нокътната плочка
• П
 рилага методите на преподаване на видовете услуги за ръце и ходила, предлагани в козметичната кабина
• П
 рилага методите за формиране на умения за прилагане на основните апарати
за козметична грижа за ръцете и ходилата
• П
 рилага методите за формиране на умения за прилагане и въздействие на основните процедури за козметична грижа за ръцете и ходилата
Компетентности • В
 ладее и избира методите за формиране на умения за познаване строежа и
специфичната функция на нокътната плочка
• В
 ладее и избира методите на преподаване на видовете услуги за ръце и ходила,
предлагани в козметичната кабина
• В
 ладее и избира методите за формиране на умения за прилагане на основните
апарати за козметична грижа за ръцете и ходилата
• В
 ладее и избира методите за формиране на умения за прилагане и въздействие
на основните процедури за козметична грижа за ръцете и ходилата
Резултат от учене Формира умения за козметични масажи на лице и тяло и процедури с козметич23.3:
но-разкрасителен ефект
Знания
• П
 ознава методите за формиране на умения за прилагане на техники за масаж
на лице и тяло
• П
 ознава методите за формиране на умения за прилагане на процедури с козметично-разкрасителен ефект
Умения
• П
 рилага методите за формиране на умения за прилагане на техники за масаж
на лице и тяло
• П
 рилага методите за формиране на умения за прилагане на процедури с козметично-разкрасителен ефект
Компетентности • И
 зползва методите за формиране на умения за прилагане на техники за масаж
на лице и тяло
• И
 зползва методите за формиране на умения за прилагане на процедури с козметично-разкрасителен ефект
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Средства за оце Средство 1:
няване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус
Средство 3:
• Изпълняване на процедура за лице и тяло, по жребий
Ус лови я за п ро З а средства 1 и 2:
веждане на оценя • Учебен кабинет
ването:
За средство 3:
• Учебно-тренировъчен кабинет
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• В
 ладее основните теоретични понятия, свързани със:
– т ехники и процедури за изпълнение на козметични, разкрасителни и възстановяващи процедури за поддържане кожата на лицето и тялото
– начини за козметични масажи и грижи на лицето и тялото
За средство 2:
• Р
 ешава точно и вярно поставен казус, като:
– Преценява и подбира съответната козметична грижа и процедура според
индивидуалните особености на клиента
– Разпознава различните състояния на кожата на лицето и тялото
– Разпознава всички противопоказания за извършване на всяка една процедура и козметична грижа
За средство 3:
• И
 звършва точно и вярно техниките и процедурите за изпълнение на козметични, разкрасителни и възстановяващи процедури за поддържане кожата
на лицето и тялото
ЕРУ 24
Наименование на Методи за преподаване на видове декоративна козметика
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Формира умения за предлагане и извършване на процедури за грим
24.1:
Знания

• П
 ознава методите за формиране на знания за продуктите и апаратите за изработване на грим

• П
 ознава методите за формиране на знания за прилагане на техники за извършване на грим

• П
 ознава методите за формиране на знания за познаване на противопоказанията
за прилагане на грим

Умения

• П
 рилага методите за формиране на умения за продуктите и апаратите за изработване на грим

• П
 рилага методите за формиране на умения за прилагане на техники за извършване на грим

• П
 рилага методите за формиране на умения за познаване на противопоказанията
за прилагане на грим

Компетентности

• И
 збира методите за формиране на умения за продуктите и апаратите за изработване на грим

• И
 збира методите за формиране на умения за прилагане на техники за извършване на грим

• И
 збира методите за формиране на умения за познаване на противопоказанията
за прилагане на грим

Резултат от учене Формира умения за предлагане и извършване на процедура за дневен и вечерен грим
24.2:
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• П
 ознава методите за формиране на знания за предлагане на процедура за дневен и вечерен грим

• П
 ознава методите за формиране на знания за извършване на процедура за
дневен и вечерен грим

Умения

• П
 рилага методите за формиране на умения за предлагане на процедура за дневен и вечерен грим

• И
 збира методите за формиране на умения за извършване на процедура за дневен и вечерен грим

Компетентности

• И
 збира методите за формиране на умения за предлагане на процедура за дневен
и вечерен грим

• И
 збира методите за формиране на умения за извършване на процедура за дневен и вечерен грим

• Н
 апътства и коригира обучаваните за извършване на процедура за дневен и
вечерен грим

Резултат от учене Формира умения за поставяне на изкуствени мигли и оформяне на вежди
24.3:
Знания
Умения

Компетентности

•
•
•
•
•

П
 ознава методите за формиране на знания за поставяне на изкуствени мигли
П
 ознава методите за формиране на знания за оформяне на вежди
П
 рилага методите за формиране на умения за поставяне на изкуствени мигли
П
 рилага методите за формиране на умения за оформяне на вежди
Ф
 ормира умения у обучаваните за правилно прилагане на принципите на основната пигментология и визажистика

• И
 збира методите за формиране на умения за поставяне на изкуствени мигли
• И
 збира методите за формиране на умения за оформяне на вежди
• Н
 апътства и коригира обучаваните за оформяне на вежди и мигли според индивидуалните анатомични особености на клиента

Резултат от учене Формира умения за поставяне на обеци с професионален уред
24.4:
Знания

• П
 ознава методите за формиране на знания за поставяне на обеци с професионален уред

• П
 ознава методите за формиране на знания за видовете продукти и апарати за
поставяне на обеци с професионален уред

• П
 ознава методите за формиране на знания за противопоказания при поставяне
на обеци с професионален уред

Умения

• П
 ознава методите за формиране на умения за поставяне на обеци с професионален уред

• П
 ознава методите за формиране на умения за видовете продукти и апарати за
поставяне на обеци с професионален уред

• П
 ознава методите за формиране на умения за противопоказания при поставяне
на обеци с професионален уред

Компетентности

• П
 ознава методите за формиране на умения за поставяне на обеци с професионален уред

• П
 ознава методите за формиране на умения за видовете продукти и апарати за
поставяне на обеци с професионален уред

• П
 ознава методите за формиране на умения за противопоказания при поставяне
на обеци с професионален уред

• Н
 апътства и коригира обучаваните за поставяне на стерилни обеци, консултиране на клиент и оказване на съдействие на клиента

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П
 исмен изпит/тест
Средство 2:
• И
 зпълнение на практическа задача – жребий
Ус лови я з а п ро За средство 1:
веждане на оценя • У
 чебен кабинет
ването:
За средство 2:
• К
 абинет по учебна практика

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Критерии за оце За средство 1:
няване:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• х игиената и предпазните мерки в работния процес
• п игментологията и визажистиката
За средство 2:
• Изпълнява правилно техниките за перманентен грим, дневен и вечерен грим,
поставяне на обеци, оформяне на вежди или изкуствени мигли по предварително дефинирано задание
• Правилно обслужва клиента и следи инструкциите за безопасна работа с
пособията
ЕРУ 25
Наименование на Методи за преподаване на начини за отстраняване на нежелано окосмяване
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методи за преподаване на умения за отстраняване на нежелано окосмяване
25.1:
Знания

• Познава методи за преподаване на различните начини за отстраняване на нежелано окосмяване

• Познава методи за преподаване на видове апарати, използвани за отстраняване
на нежеланото окосмяване

• Познава методи за преподаване на противопоказанията за извършване на отстраняване на нежеланото окосмяване

Умения

• Прилага методи за преподаване на различните начини за отстраняване на не•
•
•
•

Компетентности

желано окосмяване
Прилага методи за преподаване на видове апарати, използвани за отстраняване
на нежеланото окосмяване
Прилага методи за преподаване на противопоказанията за извършване на отстраняване на нежеланото окосмяване
Ф ормира умения у обучаваните за насочване на клиента към редовни прегледи
след извършване на съответната процедура
Ф ормира умения у обучаваните да поддържат техниката в съответствие с
изискванията на производителя

• И збира методи за преподаване на различните начини за отстраняване на
нежелано окосмяване

• Избира методи за преподаване на видове апарати, използвани за отстраняване
на нежеланото окосмяване

• Избира методи за преподаване на противопоказанията за извършване на отстраняване на нежеланото окосмяване

Резултат от учене Прилага методи на преподаване на безапаратно отстраняване на нежелано окос25.2:
мяване
Знания

• Познава методи за преподаване на техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване

• Познава методи на преподаване за въздействието на различните техники и
продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване и начина на
тяхното прилагане

Умения

• Прилага методи на преподаване на техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване

• Прилага методи на преподаване за въздействието на различните техники и
продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване и начина на
тяхното прилагане
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• Избира методи на преподаване на техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване

• И збира методи на преподаване за въздействието на различните техники и
•

продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване и начина на
тяхното прилагане
Н апътства и коригира обучаваните при прилагане на начините за безапаратно
отстраняване на нежелано окосмяване

Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълняване на процедура по жребий
Ус лови я з а п ро  За средство 1:
веж да не на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• К абинет за учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Владее основните теоретични понятия, свързани със:
• х игиена и предпазни мерки в работния процес
• п роцедури за обезкосмяване
• с лучаи, при които е противопоказно да се извърши депилация
За средство 2:
• Изпълнява правилно и безопасно процедурите за обезкосмяване по предварително дефинирано задание
ЕРУ 26
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
26.1:
Знания

Методи на преподаване на технология в козметичните услуги
5
5
Инструктор
5
5
Прилага методите за преподаване на технологията в козметичните услуги

• П
 ознава методите за преподаване на техники за определяне последователността
на операциите в процедурите на конкретната услуга

• П
 ознава методите за преподаване на способите за определяне на използваните
•
Умения

технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната козметична услуга
П
 ознава методите за преподаване на начините за дефиниране на очаквания
краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата

• П
 рилага методите за преподаване на техники за определяне последователността
на операциите в процедурите на конкретната услуга

• П
 рилага методите за преподаване на способите за определяне на използваните
•
Компетентности

технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната козметична услуга
П
 рилага методите за преподаване на начините за дефиниране на очаквания
краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата

• И
 збира и използва методите за преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• И
 збира и използва методите за преподаване на способите за определяне на из-

ползваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали
и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната козметична
услуга
• И
 збира и използва методите за преподаване на начините за дефиниране на
очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата
Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността контрол на прилагане на техно26.2:
логия в козметичните услуги

БРОЙ 5
Знания
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ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

• П
 ознава методите за преподаване на начините за контрол на последователността
при конкретна технология

• П
 ознава методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• П
 ознава методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на начините за контрол на последователността
•
•

Компетентности

при конкретна технология
П
 рилага методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология
П
 рилага методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

• И
 зползва методите за преподаване на начините за контрол на последователността
•
•

при конкретна технология
И
 зползва методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология
И
 зползва методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите
резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на
услугата

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П
 исмен изпит/тест
Средство 2:
• П
 рактическа задача
Ус лови я з а п ро За средство 1:
веждане на оценя
• У
 чебен кабинет
ването:
За средство 2:
• У
 чебен кабинет
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Д
 ефинира основни теоретични понятия, свързани с формирането на технология
За средство 2:
• Ф
 ормира технология за конкретна услуга, дефинирана в задание
ЕРУ 27
Наименование на Методи на преподаване на организация на работния процес
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методите за преподаване организацията на работния процес
27.1:
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес
• Познава методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• Познава методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите
и постигане на целите чрез екипна работа

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес
• Прилага методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• Прилага методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите
и постигане на целите чрез екипна работа
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• И
 зползва методите за преподаване на техники за определяне на целите при
организация на работния процес
• И зползва методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• И зползва методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността оборудване на козметично работно
27.2:
място
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• Познава методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• Познава методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• Прилага методите за преподаване на видове на козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• Прилага методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Компетентности

• И
 зползва методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• И зползва методите за преподаване на видове на козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• И зползва методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Ус лови я з а п ро  За средство 1:
веждане на оценя
• Учебен кабинет
ването:
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с организиране на работния процес
За средство 2:
• Ф ормира органиграма за конкретен обект, дефиниран в задание
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Инструкторска дейност по ма
никюр и педикюр“
ЕРУ 28
Наименование на Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
28.1:
Знания

• П
 ознава основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
• З нае принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
• Познава ключови компетентности и организира учебното съдържание в техния
контекст
• Познава критериите за оценка на постиженията на обучаемите

БРОЙ 5
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Умения

•
•
•
•

 пазва основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
С
С пазва принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
Познава ключови компетентности в техния контекст
Представя критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Компетентности

•
•
•
•

 ладее основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
В
В ладее принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение
Познава ключови компетентности в техния контекст
В ладее критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Резултат от учене Формира подкрепяща учебна среда
28.2:
Знания

• П
 ознава подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса
на учене

Умения

• С ъздава условия за участие на възрастните обучаеми в процеса на учене

Компетентности

• В
 ладее подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса
на учене

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеж За средства 1 и 2:
дане на оценява • Учебен кабинет
нето:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Познава основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни
За средство 2:
• И зпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с прилагане на основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни и формиране
на подкрепяща учебна среда според параметрите на предварително дефинирано
задание
ЕРУ 29
Наименование на Организация на учебния процес
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Планира и организира учебния процес
29.1:
Знания

• П
 ознава нормативните изисквания за организиране на учебен процес
• Познава особеностите на формите на обучение дневна, вечерна, индивидуална,
дистанционна и др.
• Познава начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Умения

• П
 рилага нормативните изисквания за организиране на учебен процес
• Прилага формите на обучение дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.
• Прилага начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Компетентности

• О
 рганизира, управлява и контролира учебния процес
• И зисква от обучаемите спазване регламента на организация на учебния процес
• В зема справедливи решения в съответствие с нормативната уредба при нарушаване изпълнението на учебния процес

Резултат от учене Поддържа и съхранява учебна документация
29.2:
Знания

• П
 ознава видовете учебна документация
• Познава начините за съхранение на учебна документация

Умения

• В
 оди надлежно учебната документация
• С ъхранява надлежно учебната документация
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• О
 рганизира наличието на необходимата документация
• О рганизира съхранението на учебната документация

Резултат от учене Организира подкрепяща учебна среда
29.3:
Знания

• П
 ознава спецификата на личностно ориентирано обучение
• З апознат е с принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда
• Познава ролята на субективните и обективните фактори в организацията на
подкрепяща учебна среда

Умения

• П
 рилага спецификата на личностно ориентирано обучение
• Прилага принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда
• Прилага субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща
учебна среда

Компетентности

• Ф ормира подкрепяща учебна среда

Резултат от учене Прилага класически и интерактивни методи на обучение
29.4:
Знания

• П
 ознава методите на обучение – класически, интерактивни
• Познава основните групи интерактивни методи и техники на обучение
• Познава предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники
за обучение
• Познава видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение
• Познава начините за оценяване

Умения

• П
 рилага методите на обучение – класически, интерактивни
• Прилага основните групи интерактивни методи и техники на обучение
• Прилага предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники
за обучение
• Прилага видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение
• Прилага начините за оценяване

Компетентности

• В ладее използването на класически и интерактивни методи на обучение

Резултат от учене Прилага информационни технологии
29.5:
Знания

• П
 ознава новостите в развитието на софтуерни и информационни технологии в
преподаваната професионална област
• Познава презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на
учебния процес

Умения

• И
 збира подходящ софтуерен продукт съобразно вида на учебния материал
• И зползва презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване
на учебния процес

Компетентности

• Прилага ефективно информационните технологии в учебния процес

Резултат от учене Оценява постигнатите резултати от обучаемите
29.6:
Знания

• Познава различни начини за оценяване на резултатите от обучаемите

Умения

• С пазва изискванията за оценяване на постиженията

Компетентности

• О ценява справедливо и компетентно постигнатите резултати от обучаемите

Условия за провеж За средства 1 и 2:
дане на оцен ява • Учебен кабинет
нето:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• В ладее основни теоретични понятия, свързани с организация на учебния процес
За средство 2:
• И зпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с организация на учебния процес
ЕРУ 30
На именова н ие на Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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На именова н ие на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Основни биологични знания за клетка
30.1:
Знания

• П
 ознава устройството на клетката
• П
 ознава устройството на кожата и ноктите
• П
 ознава последствията от неблагоприятното действие на външните фактори
върху кожата и ноктите
• П
 ознава причините за промяна в състоянието на ноктите и кожата

Умения

• Р
 азпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата
и нокътя

Компетентности

• П
 ри необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти – при
констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена
от външни въздействия

Резултат от учене Основни познания по анатомия на кожата и ноктите
30.2:
Знания

• П
 ознава устройството и структурата на кожата и ноктите

Умения

• Р
 азпознава различните състояния на ноктите
• Р
 азпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата

Компетентности

• О
 пределя типа и състоянието на ноктите и кожата около тях за прилагане на
подходяща и безопасна за здравето процедура

Резултат от учене Основни познания по физиология на кожата и ноктите
30.3:
Знания

•
•
•
•

Умения

• Р
 азграничава причините за промяна на физиологията на кожата и ноктите

Компетентности

• Р
 азпознава промените в кожата и в ноктите и препоръчва консултация с лекар
специалист

П
 ознава принципите на функциониране на клетките на кожата и ноктите
П
 ознава основните физиологични процеси, свързани с кожата
П
 ознава видовете промени по кожата и ноктите, знае причините за тяхната поява
П
 ознава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата и ноктите

Резултат от учене Основни познания за промените по ноктите и кожата
30.4:
Знания

• П
 ознава признаци за наличие на промени по ноктите
• П
 ознава признаци за наличие на промени по кожата на ръцете и краката
• П
 ознава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата и ноктите
• П
 ознава принципите на въздействие върху ноктите и кожата на различните
процедури, продукти, активни вещества и др.

Умения

• К
 онстатира настъпили промени по ноктите и кожата

Компетентности

• П
 реценява състоянието на ноктите и кожата и разпознава състоянията, при
които не трябва да се работи
• Р
 азпознава промените по ноктите и кожата и при необходимост препоръчва
консултация с лекар специалист

Резултат от учене Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия
30.5:
Знания

• П
 ознава симптомите на реакциите към физични, химични и механични въздействия върху кожата и ноктите на ръцете и на краката

Умения

• Р
 азпознава симптомите на реакциите към физични, химични и механични
въздействия върху кожата и ноктите на ръцете и на краката

Компетентности

• В
 зема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на ноктите
и кожата на ръцете и на краката и при необходимост препоръчва консултация
с лекар специалист
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Средства за оценя Средство 1:
ване:
• Т
 ест
Средство 2:
• К
 азус
Условия за провеж За средства 1 и 2:
да не на оцен я ва • У
 чебен кабинет
нето:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• В
 ладее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на ноктите и кожата
• В
 ладее основни теоретични познания за реакциите към физични, химични и
механични въздействия
За средство 2:
• П
 рилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус
ЕРУ 31
Наименование на Методи за преподаване на дейността маникюр
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене • Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент
31.1:
Знания

• Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

• Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

• И
 збира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на
клиентите

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността маникюр
31.2:
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на начини за демонстриране на различни
маникюрни услуги
• Познава методите за провеждане на практически занятия за извършване на
различни маникюрни услуги
• Познава методите за преподаване на начини за извършване на различни маникюрни услуги

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на начини за демонстриране на различни
маникюрни услуги
• Прилага методите за провеждане на практически занятия за извършване на
различни маникюрни услуги
• Прилага методите за преподаване на начини за извършване на различни маникюрни услуги
• Н апътства и коригира обучаваните при извършване на различни маникюрни
услуги

Компетентности

• И
 збира методите за преподаване на начини за демонстриране на различни
маникюрни услуги
• И збира методите за провеждане на практически занятия за извършване на
различни маникюрни услуги
• И збира методите за преподаване на начини за извършване на различни маникюрни услуги

Средства за оценя Средство 1:
ване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеж За средство 1:
дане на оцен ява
• Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
• О борудвано място за извършване на услугата маникюр
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Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с провеждане на консултация на клиент и предоставяне на услугата маникюр
За средство 2:
• Демонстрира точно и вярно представената маникюрна услуга по технология,
дефинирана в задание
ЕРУ 32
Наименование на Методи за преподаване на дейността педикюр
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент
32.1:
Знания

Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

Избира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на
клиентите

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността педикюр
32.2:
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на начини за демонстриране на различни
педикюрни услуги
• Познава методите за провеждане на практически занятия за извършване на
различни педикюрни услуги
• Познава методите за преподаване на начини за извършване на различни педикюрни услуги
• Познава методите за преподаване на поддръжка на педикюр в домашни условия

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на начини за демонстриране на различни
педикюрни услуги
• Прилага методите за провеждане на практически занятия за извършване на
различни педикюрни услуги
• Прилага методите за преподаване на начини за извършване на различни педикюрни услуги
• Прилага методите за преподаване на поддръжка на педикюр в домашни условия
• Н апътства и коригира обучаваните при извършване на различни педикюрни
услуги

Компетентности

• И
 збира методите за преподаване на начини за демонстриране на различни
педикюрни услуги
• И збира методите за провеждане на практически занятия за извършване на
различни педикюрни услуги
• И збира методите за преподаване на начини за извършване на различни педикюрни услуги
• И збира методите за преподаване на поддръжка на педикюр в домашни условия

Средства за оценя Средство 1:
ване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценява
• Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
• О борудвано място за извършване на услугата педикюр
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с провеждане на консултация на клиент и предоставяне на услугата педикюр
За средство 2:
• Демонстрира точно и вярно представената педикюрна услуга по технология,
дефинирана в задание
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ЕРУ 33
Наименование на Методи за преподаване на ноктопластика
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент
33.1:
Знания

• Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

• Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

• И
 збира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на
клиентите

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на ноктопластика
33.2:
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на начините за демонстриране на различни
видове удължаване на естествени нокти
• Познава методите за преподаване на начини за провеждане на практически
занятия за извършване на ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на начините за демонстриране на различни
видове удължаване на естествени нокти
• Прилага методите за преподаване на начини за провеждане на практически
занятия за извършване на ноктопластика и поддръжка на ноктопластика
• Н апътства и коригира обучаваните при извършване на различни услуги ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

Компетентности

• И
 збира методите за преподаване на начините за демонстриране на различни
видове удължаване на естествени нокти
• И збира методите за преподаване на начини за провеждане на практически занятия за извършване на ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

Средства за оценя Средство 1:
ване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценява
• Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
• О борудвано място за извършване на услуги ноктопластика и поддръжка на
ноктопластика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с провеждане на консултация на клиент и предоставяне на услуга ноктопластика и поддръжка на
ноктопластика
За средство 2:
• Демонстрира точно и вярно представената услуга ноктопластика по технология, дефинирана в задание
ЕРУ 34
Наименование на Методи на преподаване на техники за декориране на ноктите
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент
34.1:
Знания

• Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

• Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

• И
 збира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на
клиентите

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на техники за декориране на ноктите
34.2:
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на техники за декориране на ноктите
• Познава методите за провеждане на практически занятия за техники за декориране на ноктите

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на техники за декориране на ноктите
• Прилага методите за провеждане на практически занятия за техники за декориране на ноктите
• Н апътства и коригира обучаваните при прилагането на различни техники за
декориране на ноктите

Компетентности

• И
 збира методите за преподаване на техники за декориране на ноктите
• И збира методите за провеждане на практически занятия за техники за декориране на ноктите

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценява
• Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
• О борудвано място за прилагане на различни техники за декориране на ноктите
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с провеждане на консултация на клиент и предоставяне на услуга декориране на нокти
За средство 2:
• Демонстрира точно и вярно представената техника за декориране на нокти
по технология, дефинирана в задание
ЕРУ 35
Наименование на Методи на преподаване на технология в дейностите маникюр, педикюр, нокединицата:
топластика и декориране на нокти
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на технология в дейностите маникюр, педикюр,
35.1:
ноктопластика и декориране на нокти
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на техники за определяне последователността
на операциите в процедурите на конкретната услуга
• Познава методите за преподаване на способите за определяне на използваните
технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични
продукти, използвани в процедурите на конкретната услуга
• Познава методите за преподаване на начините за дефиниране на очаквания
краен резултат и въздействието на процедурата върху ноктите

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на техники за определяне последователността
на операциите в процедурите на конкретната услуга
• Прилага методите за преподаване на способите за определяне на използваните
технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични
продукти, използвани в процедурите на конкретната услуга
• Прилага методите на преподаване на начините за дефиниране на очаквания
краен резултат и въздействието на процедурата върху ноктите
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• И
 збира и използва методите за преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга
• И збира и използва методите за преподаване на способите за определяне на из���
ползваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали
и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната услуга
• И збира и използва методите за преподаване на начините за дефиниране на
очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху ноктите

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на дейността контрол на прилагане на техно35.2:
логия в дейностите маникюр, педикюр, ноктопластика и декориране на нокти
Знания

• П
 ознава методите за преподаване за начините за контрол на последователността
при конкретна технология
• Познава методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология
• Познава методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на начините за контрол на последователността
при конкретна технология
• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология
• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Компетентности

• И
 зползва методите за преподаване на начините за контрол на последователността
при конкретна технология
• И зползва методите за преподаване на начините за контрол на козметичните
препарати и оборудването, използвано при конкретна технология
• И зползва методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите
резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на
услугата

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Ус лови я з а п ро  За средство 1:
веж да не на оце
• Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с формирането на технология
За средство 2:
• Ф ормира технология за конкретна услуга, дефинирана в задание
ЕРУ 36
Наименование на Методи за преподаване на организация на работния процес
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Инструктор
професията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на организацията на работния процес
36.1:
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес
• Познава методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• Познава методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите
и постигане на целите чрез екипна работа
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Умения

• П
 рилага методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес
• Прилага методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• Прилага методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Компетентности

• И
 зползва методите за преподаване на техники за определяне на целите при
организация на работния процес
• И зползва методите за преподаване на начините за определяне на дейностите,
които гарантират постигането на целите
• И зползва методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Резултат от учене Прилага методите за преподаване на възможностите за оборудване на фризьорско
36.2:
работно място
Знания

• П
 ознава методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• Познава методите за преподаване на видове на козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• Познава методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Умения

• П
 рилага методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• Прилага методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• Прилага методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Компетентности

• И
 зползва методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес
• И зползва методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното
използване в работния процес
• И зползва методите за преподаване на начините за контрол при използване на
оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Средства за оце Средство 1:
няване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценява
• Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
• Учебен кабинет
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в учебно-тренировъчни кабинети или в
специално създадени от обучаващата институция
салони за красота.
Обучението по практика може да се провежда
в материална база на други подобни организации
и фирми при предварително сключени договори.
4.1. Учебен кабинет според изискванията за
ЗБУТ
В учебния кабинет се провежда обучението
по теория на професията.
4.1.1. Основно оборудване на учебния кабинет
по теория: учебни маси, столове, технически
средства и аудио-визуална техника за презентации, интернет.
4.1.2. Помощно оборудване и материали – биоциди от главна група 1 „Дезинфектанти“ съгласно
Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейск и я парламент и на Съвета от
22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара

и употребата на биоциди; козметични продукти;
основни, помощни и спомагателни инструменти и уреди; помощни материали – хавлиени и
еднократни кърпи и др.
4.1.3. Учебни пособия – анатомични табла,
табла с мостри на основни, помощни и спомагателни инструменти, снимки за организация
на работните места, филми за технологичната
последователност на услугите, комплект учебни
помагала.
4.2. Учебна зала за практика според изискванията за ЗБУТ
Учебните зали трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и работни
места за обучаващите.
Работните места са в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност.
При разполагането на работните места трябва
да са спазени изискванията за осветеност, осигурен работен фронт и функционална близост с
необходимите инструменти, уреди и материали.
4.2.1. Основно оборудване, инструменти и
уреди
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4.2.1.1. За обучение по специалността „Инструктурска дейност по фризьорски услуги“ са
необходими:
– фризьорски столове, като разстоянието
между отделните столове в салоните трябва да
бъде най-малко 1 м, а от крайния стол до стената – най-малко 0,80 м;
– измивна колона, фризьорски помощни колички, инфраруж (климазон), фризьорска каска,
уреди и инструменти – сешоари, фризьорски
преси и маши, ножици, гребени, четки за изсушаване и оформяне на прическа;
– биоциди от главна група 1 „Дезинфектанти“ съгласно Приложение V от Регламент (ЕС)
№ 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето
на пазара и употребата на биоциди, помощни
материали.
Обучаващите институции трябва да разполагат със специализирани кабинети, оборудвани с
необходимото офис обзавеждане и офис техника.
В него трябва да има: работни места с компютър, интернет, подходящи програмни продукти,
подпомагащи учебния процес.
4.2.1.2. За обучение по специалността „Инструктурска дейност по козметични услуги“ са
необходими:
Учебен кабинет по практика
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията.
• Основно оборудване – козметични маси, козметични легла, козметична апаратура (вапозон,
фриматор, йонофореза, лапа лупа, д’арсонвал,
апарат за коламаска, епилатор, апарат за перманентен грим, „пистолет“ за поставяне на
медицински обици), технически средства и аудио-визуална техника (компютър, мултимедийна
техника и др.).
• Помощно оборудване и материали – биоциди от главна група 1 „Дезинфектанти“ съгласно
Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейск и я парламент и на Съвета от
22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара
и употребата на биоциди; козметични продукти;
основни, помощни и спомагателни инструменти
за козметични процедури на лице и тяло; помощни материали – хавлиени и еднократни кърпи,
салфетки, тампони за почистване на грим, памук,
спирт, еднократни игли, бонета, ръкавици за
еднократна употреба, четки за маски, пинсети,
ножички и др.
• Учебни пособия – анатомични табла, табла с
мостри на основни, помощни и спомагателни инструменти, учебник и комплект учебни помагала.
Учебна зала
Учебните зали трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия. Работното място
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на обучаващия и обучаваните е в съответствие
с нормативите за извършване на съответната
дейност.
• Основно оборудване и инструменти:
За обучение по специалността „Организация и
технология на козметичните услуги“ обучаващите
институции трябва да разполагат със специализиран кабинет, оборудван с необходимото офис
обзавеждане и офис техника. В него е необходимо
да има принтер, скенер, мултимедия, факс и за
всеки обучаван – работно място с компютър,
интернет, подходящи програмни продукти, подпомагащи придобиването на знания, умения и
компетенции по организация, координация и
отчетност на дейностите в салоните, предоставящи козметични услуги.
4.2.1.3. За обучение по специалността „����
�����
Инструкторска дейност по маникюр и педикюр“ са
необходими:
• За маникюр и ноктопластика – работна маса
(в зоната на работа с клиента, не по-широка от
50 см), стол за клиента с ергономична форма,
стол за работещия – с регулируема височина,
приспособления за безопасно и хигиенно съхранение на инструменти и препарати, козметични
препарати, отговарящи на нормативните изисквания за безвредност, инструменти за обработване на кожна гънка, пили за нокти, биоциди
от главна група 1 „Дезинфектанти“ съгласно
Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 22
май 2012 г. относно предоставянето на пазара
и употребата на биоциди, и
��������������������
оборудване в съответствие с нормативните изисквания, помощни
материали.
• За педикюр – стол за педикюр, работен стол
за педикюриста, вана за педикюр, шкаф за съхранение на инструменти и препарати, козметични
препарати, отговарящи на нормативните изисквания за безвредност, инструменти за обработване
на кожна гънка, пили за нокти, биоциди от главна
група 1 „Дезинфектанти“ съгласно Приложение V
от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно
предоставянето на пазара и употребата на биоциди, и оборудване в съответствие с нормативните
изисквания, помощни материали.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
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бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование��������������������������
�������������������������
и без придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили
трета или четвърта степен на професионална
квалификация по специалност от професия от
професиона лно направление „Фризьорск и и
козметични услуги“, съответстваща на специалността, свързана с фризьорски, козметични
услуги или маникюрна и педикюрна дейност,
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
9858

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 2010 г. за критериите, условията
и реда за атестиране на военнослужещите
от Министерството на отбраната, структу
рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (обн., ДВ,
бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г.,
бр. 22 от 2013 г., бр. 14 и 77 от 2014 г., бр. 25
и 97 от 2015 г., бр. 10 от 2016 г; изм., бр. 8 и
29 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 в края на изречението
се добавя „и контролира изпълнението му в
сроковете по чл. 8 и 8а“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Не се атестират:
1. офицерите, притежаващи висши офицерски звания;
2. военнослужещи, чиито договори за военна служба се прекратяват и се освобождават
от военна служба;
3. обу чаващите се в дневна форма на
обу чение в професионалните сержантск и
(старшински) колежи;
4. обучаващите се в редовна форма на
обучение във висшите военни училища и
академии в страната и в чужбина, както и за
придобиване на научно-образователна степен
„доктор“ или в курсове със срок на обучение,
по-дълъг от 6 месеца;
5. военнослужещи, които специализират
за придобиване на медицинска специалност
и преминаващите стаж като „стажант-юрис
ти“ за придобиване на юридическа право
способност;
6. военнослужещи, които са временно отстранени от длъжност при условията на чл. 158
и 158а от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България;
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7. военнослужещи, изпратени на подготовка и участващи в операции и мисии извън
територията на страната за повече от шест
месеца през атестационния период;
8. военнослужещите, които ползват и/или
са ползвали за повече от шест месеца през
атестационния период правото си на отпуск
за временна неработоспособност, отпуск по
чл. 203, ал. 1 и 3 и неплатен отпуск по чл. 205,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Управление
на човешките ресурси“ се заменят със „структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната“.
2. В ал. 3 думите „Дирекция „Управление
на човешките ресурси“ се заменят със „Структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8 след думите „офицери от“ се добавя
„атестиращия и“;
б) в т. 9 след думите „войниците (матросите) от“ се добавя „атестиращия и“;
в) в т. 10 думите „и компютризирана обработка на данните“ се заменят с „от атестирането“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 6 се създава изречение второ: „В
атестационни я форм ул яр на атестирани я
съгласно ал. 1, т. 3, буква „б“ се отразяват
основанието и имената на военнослужещия,
оп ра вомощен да изп ъ л н я ва с ъо т ве т ната
функция.“
§ 5. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „от 1 март до 30 септември“ се заменят с „от 1 март до 31 декември“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. формиране на крайните оценки от старшия атестиращ, определяне на потенциала за
развитие на атестираните офицери от атестиращия и старшия атестиращ, определяне на
възможностите за развитие на офицерските
кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия и старшия
атестиращ и запознаване на атестираните с
резултатите – от 1 до 31 януари на следващата
календарна година;“.
§ 6. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите се атестират във военното формирование или съответната структура, в която са прослужили не по-малко от 6
месеца през атестационния период по чл. 8, в
случаите при преназначаване на длъжност по
чл. 32, т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Правилника за при-
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лагане на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България при сдаване на
предходната заемана длъжност.“
2. В ал. 2 думите „дирекция „Управление
на човешките ресурси“ се заменят със „структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната“.
§ 7. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и на командванията на
видовете въоръжени сили“ се заменят с „на
командванията на видовете въоръжени сили
и на Бригада „Специални сили“.
2. В т. 2 след думите „Сухопътните войски“
се добавя „и Бригада „Специални сили“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и възможностите за
развитие“ се заличават и се създава т. 8:
„8. оценката на атестиращия за потенциала
за развитие на офицерите.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. окончателна оценка на възможностите
за кариерно развитие;“
в) точка 3 се отменя;
г) точка 4 се изменя така:
„4. окончателна оценка за необходимостта
от допълнително обучение за кадрово развитие.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) При определянето на окончателните
оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ
може да потвърди оценката на атестиращия
по ал. 1, т. 8 или да я понижи или повиши
с една степен при условие, че е упражнил
правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително
аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на
приложения № 1 – 4.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. оценката на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите
(старшините) и войниците (матросите) от
атестиращия.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. окончателна оценка на възможността
за повишаване във военно звание и развитие
в длъжност;“
в) точка 3 се изменя така:
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„3. окончателна оценка за необходимостта
от допълнително обучение.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) При определянето на окончателните
оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ
може да потвърди оценката на атестиращия по
ал. 1, т. 9 или да я понижи или повиши с една
степен при условие, че е упражнил правото си
по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира
решението си в полето за коментар на старшия
атестиращ в раздел V на приложение № 5 и
раздел IV на приложение № 6.“
§ 10. В чл. 12 думите „дирекция „Управление на човешките ресурси“ се заменят със
„структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната“.
§ 11. Създават се чл. 14а и 14б:
„Чл. 14а. Оценката и окончателната оценка
на възможностите за кариерно развитие на
офицерите е:
1. оценка 1 – „Препоръчително е да придобие допълнителен опит на заеманата длъжност“;
2. оценка 2 – „Препоръчително е да се
преназначи на длъжност за притежаваното
военно звание“;
3. оценка 3 – „Препоръчително е да се
повиши в следващо военно звание“.
Чл. 14б. Оценката и окончателната оценка
на възможностите за повишаване във военно
звание и развитие в длъжност на офицерските
кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) е:
1. оценка 1 – „Препоръчително е да придобие допълнителен опит на заеманата длъжност“;
2. оценка 2 – „Препоръчително е да се
преназначи на длъжност за притежаваното
военно звание“;
3. оценка 3 – „Препоръчително е да се
повиши в следващо военно звание“;
4. оценка 4 – „Препоръчително е да се
присвои военно звание от друга категория“.“
§ 12. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. При необходимост преди изтичане
на срока по чл. 8, т. 7 и чл. 8а, ал. 2 и в случаите по чл. 5, т. 3 – 8 се ползва последната
изготвена атестация.“
§ 13. В чл. 19, ал. 8 след края на изречението се поставя запетая и се добавя „с
което атестацията за атестационния период
се валидира“.
§ 14. В приложения № 1 – 4 към чл. 9, ал. 1,
т. 1 – 4 раздел V се изменя така:
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АТЕСТАЦИОНЕН
ФОРМУЛЯР
„АТЕСТАЦИОНЕН
ФОРМУЛЯР
за
офицери
за oфицери
Звание

Име

Презиме

АТЕСТИРАН

Приложение № 1 - 4
към чл. 9, ал.1, т.1-4

Фамилия

ЕГН

V. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ.
1.1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
1 - „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
ПРИДОБИЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН
ОПИТ НА ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ“

2 - „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА
ДЛЪЖНОСТ ЗА
ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО
ЗВАНИЕ“

3 - „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ
ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО
ЗВАНИЕ“

1.2. ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАДРОВО РАЗВИТИЕ
ЗА СТЕПЕН НА
ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ВОЕННА
СПЕЦИАЛНОСТ
ВА

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ДЛЪЖНОСТНА

ВВУ

ЦЕЛЕВА

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

НЕ Е НЕОБХОДИМО
ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

ЕЗИКОВА

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ ОТ СТАРШИЯ АТЕСТИРАЩ.
2.1. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
1 - „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
ПРИДОБИЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН
ОПИТ НА ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ“

2 - „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА
ДЛЪЖНОСТ ЗА
ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО
ЗВАНИЕ“

3 - „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ
ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО
ЗВАНИЕ“

2.2. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА
КАДРОВО РАЗВИТИЕ
ЗА СТЕПЕН НА
ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ВОЕННА
СПЕЦИАЛНОСТ
ВА

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ДЛЪЖНОСТНА

ВВУ

ЦЕЛЕВА

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

НЕ Е НЕОБХОДИМО
ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

ЕЗИКОВА

Коментар на старшия атестиращ:
(Попълва се задължително, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3, ако е променена оценката на атестиращия в т.
2.1!)
Дата:

Име, фамилия и подпис на старши атестиращ

Коментар на атестиращия:
Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиращ

Коментар на атестирания:
Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиран

“
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§ 15. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 1, т. 5 раздел V се изменя така:

„АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
АТЕСТАЦИОНЕН
за офицерски
кандидатиФОРМУЛЯР
и сержанти (старшини)
за oфицерски кандидати и сержанти (старшини)

Звание

Име

Презиме

АТЕСТИРАН

Фамилия

Приложение № 5
към чл. 9, ал.1, т.5

ЕГН

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ
1.1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШ АВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
1 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА ПРИДОБИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ
НА ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ"

2 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ
НА ДЛЪЖНОСТ ЗА
ПРИТЕЖАВАНОТО
ВОЕННО ЗВАНИЕ"

3 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е
ДА СЕ ПОВИШИ В
СЛЕДВАЩО ВОЕННО
ЗВАНИЕ"

4 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е
ДА СЕ ПРИСВОИ ВОЕННО
ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА
КАТЕГОРИЯ"

1.2. ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА
БАКАЛАВЪР
ПО ВОЕННО
ДЕЛО ВЪВ
ВВУ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ПСК / ПСтК

ВВУ

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО
ДЕЛО
ДЛЪЖНОСТ
НА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

НЕ Е
НЕОБХОДИМО
ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ СТАРШИЯ АТЕСТИРАЩ
2.1. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО
ЗВАНИЕ И РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
1 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА ПРИДОБИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ
НА ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ"

2 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ
НА ДЛЪЖНОСТ ЗА
ПРИТЕЖАВАНОТО
ВОЕННО ЗВАНИЕ"

3 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е
ДА СЕ ПОВИШИ В
СЛЕДВАЩО ВОЕННО
ЗВАНИЕ"

4 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е
ДА СЕ ПРИСВОИ ВОЕННО
ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА
КАТЕГОРИЯ"

2.2. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА
БАКАЛАВЪР
ПО ВОЕННО
ДЕЛО ВЪВ
ВВУ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ВВУ

ПСК / ПСтК

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО
ДЕЛО
ДЛЪЖНОСТ
НА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

НЕ Е
НЕОБХОДИМО
ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

Коментар на старшия атестиращ:
(Попълва се задължително, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3, ако е променена оценката на атестиращия в т. 2.1!)
Дата:

Име, фамилия и подпис на старши атестиращ

Коментар на атестиращия:
Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиращ

Коментар на атестирания:
Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиран

“
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§ 16. В приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6 раздел IV се изменя така:

„АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

АТЕСТАЦИОНЕН
за войнициФОРМУЛЯР
(матроси)

Приложение № 6
към чл. 9, ал.1, т.6

за войници (матроси)

Звание

Име

Презиме

АТЕСТИРАН

Фамилия

ЕГН

IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ
1.1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
1 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА ПРИДОБИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ
НА ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ"

2 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ
НА ДЛЪЖНОСТ ЗА
ПРИТЕЖАВАНОТО
ВОЕННО ЗВАНИЕ"

3 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПОВИШИ В
СЛЕДВАЩО ВОЕННО
ЗВАНИЕ"

4 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
СЕ ПРИСВОИ ВОЕННО
ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА
КАТЕГОРИЯ"

1.2. ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА
БАКАЛАВЪР
ПО ВОЕННО
ДЕЛО ВЪВ
ВВУ

ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ВВУ

ПСК / ПСтК

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО
ДЕЛО
ДЛЪЖНОС
ТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

НЕ Е
НЕОБХОДИМО
ДОПЪЛНИ-ТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ СТАРШИЯ АТЕСТИРАЩ
2.1. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШ АВАНЕ ВЪВ ВОЕННО
ЗВАНИЕ И РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
1 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА ПРИДОБИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ
НА ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ"

2 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ
НА ДЛЪЖНОСТ ЗА
ПРИТЕЖАВАНОТО
ВОЕННО ЗВАНИЕ"

3 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Е ДА СЕ ПОВИШИ В
СЛЕДВАЩО ВОЕННО
ЗВАНИЕ"

4 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА
СЕ ПРИСВОИ ВОЕННО
ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА
КАТЕГОРИЯ"

2.2. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА
БАКАЛАВЪР
ПО ВОЕННО
ДЕЛО ВЪВ
ВВУ

ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО
ВОЕННО ДЕЛО
ВВУ

ПСК / ПСтК

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО
ДЕЛО
ДЛЪЖНОС
ТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

НЕ Е
НЕОБХОДИМО
ДОПЪЛНИ-ТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ

Коментар на старшия атестиращ:

(Попълва се задължително, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3, ако е променена оценката на атестиращия в т. 2.1!)
Дата:

Име, фамилия и подпис на старши атестиращ

Коментар на атестиращия:
Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиращ

Коментар на атестирания:
Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиран

“

С Т Р.
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§ 17. Приложение № 9 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:

БРОЙ 5

„Приложение № 9
към чл. 6, ал. 2

ПРИРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ОТ АТЕСТАЦИОННИТЕ
ФОРМУЛЯРИ
№
по
ред

НОРМАТИВЕН АКТ
ANNEX
E TO
AD 045-001

Наредба за условията и
Наредба № Н-28 от 2010 г.
реда за оценяване изпъл- за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министернението на служителите ството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
в държавната админии Българската армия
страция
Приложения от № 1 до № 4
Приложениe № 5 (раздел V, т. 2.1)
(раздел V, т. 2.1)

Приложениe № 6 (раздел IV, т. 2.1)

3 –
„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ“

4 –
„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ
ПРИСВОИ ВОЕННО ЗВАНИЕ ОТ
ДРУГА К АТЕГОРИЯ“

3 –
„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ“

3 –
„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ
ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО
ЗВАНИЕ“

ИЗПЪЛНЕНИЕТО
2 –
НАПЪЛНО ОТГОВАРЯ
„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНА ИЗИСКВАНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕНИЯТА
Ж АВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“

3 –
„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ
ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО
ЗВАНИЕ“

1.

OUTSTANDING
(ИЗКЛЮЧИТЕЛНО)

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.

VERY
GOOD
(МНОГО
ДОБРО)

ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НАДВИШАВА
ИЗИСКВАНИЯТА

3.

4.

5.

GOOD
(ДОБРО)
SATISFACTORY
(ЗАДОВОЛИТЕЛНО)
WEAK
(СЛАБО)

ИЗПЪЛНЕНИЕТО
2 –
2 –
ОТГОВАРЯ НЕНАПЪЛ„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕ„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНО НА ИЗИСКВАНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕ- НАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИНИЯТА
Ж АВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
ТЕЖ АВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
НЕПРИЕМЛИВО
ИЗПЪЛНЕНИЕ

2 –
2 –
„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕ„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕ- НАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИЖ АВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
ТЕЖ АВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“

§ 18. Приложение № 10 към чл. 6, ал. 3 се изменя така:
Рег. № ........./.......20..... г.
Екз. № ............................

“

„Приложение № 10
към чл. 6, ал. 3

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за приравняване на констатациите и оценките от атестационния формуляр
на ......................................................................................................................................................................... ,
(звание, име, презиме, фамилия)
ЕГН ..................................................................................................................................................................... ,
на длъжност ........................................................................................................................................................
(пълно наименование на длъжността и структурата, за която е
атестиран военнослужещият)
Период за атестиране: .......................................................................................................................................
В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 3 на Наредба № Н-28 от 2010 г. и на основание формуляр
от дата ..................................................................................................................................................................
(структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната)
издава настоящото удостоверение за приравняване на оценките, както следва:
Констатации и оценка от формуляра, изготвен по ANNEX
E TO AD 045-001 и Наредбата за условията и реда за Приравнителна оценка към Наредба № Н-28 от 2010 г.
оценяване изпълнението на служителите в държавната съгласно приложение № 9
администрация

Директор на дирекция
...........................................................................
(структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната)
...........................................................................
(подпис, име, фамилия, печат)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. В Наредба № Н-6 от 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства
от органите на служба „Военна полиция“ (ДВ, бр. 59 от 2017 г.) в чл. 16, ал. 1 след думите „по
чл. 7“ се добавя „от Закона за военната полиция“.
§ 20. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 19, който влиза в сила
от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
187
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-760
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 33,
ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa) и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Храстовиден
очиболец“ в землището на гр. Батак, община
Батак, област Пазарджик, с площ 344,574 дка.
2. Защитена местност „Храстовиден очиб олец“ вк л юч ва и мо т и с и ден т ифи к ат ори:
02837.14.509, 02837.14.566 и 02837.14.500 – част (с
площ 36 дка, включваща отдел 61, подотдел „з“
по действащия горскостопански план на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян,
Териториа лно поделение – Държавно горско
стопанство „Родопи“), по кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) за землището на
гр. Батак, ЕК АТТЕ 02837, община Батак, област
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-10
от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 344,574 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. строителство;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. залесяване;
3.6. складиране на дървен материал;
3.7. движение на моторни превозни средства
извън съществуващите пътища;
3.8. палене на огън;
3.9. бране, събиране, отрязване, изкореняване
или друг начин на унищожаване на екземпляри
от вида храстовиден очиболец.
4. След влизане в сила на настоящата заповед
РИОСВ – Пазарджик, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената
територия в КККР на гр. Батак, община Батак,
област Пазарджик.
5. Защитена местност „Храстовиден очиболец“ да се впише в Държавния регистър на
защитените територии при Министерството на
околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби на Закона за защитените територии.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Кр. Живков

82

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1600-ГФ
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 555, ал. 1 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите по чл. 461,
т. 1 от Кодекса за застраховането, на 10 лв. за
всяко отделно моторно превозно средство, за
отговорността във връзка с чието използване е
сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите (включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461,
т. 2 от Кодекса за застраховането, на 0,15 лв. за
всяко място без мястото на водача, за което е
сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане
на вноските по сметка на Гаранционния фонд:
ежемесечно до 10-о число на втория месец след
месеца на сключването на застраховките.
4. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1 или т. 2 в сроковете
по т. 3 независимо от разсрочено плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

125

Председател:
К. Караиванова

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-05-983 от 19 декември 2017 г.
№ ЗЦУ-1742 от 21 декември 2017 г.
(Продължение от брой 4)

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
Приложение 4

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 С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), на основание чл.
20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2018 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2018 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.
№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2017 година

2.

Справка за местните единици за 2017 година

3.

Счетоводен баланс към 31.12. 2017 година

4.

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2017 година

5.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2017 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2017 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2017 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2017 година

9.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година на микропредприятията

10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2017 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година
12. Справка за данъците и таксите през 2017 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2017 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2017 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година
17. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12. 2017 година
18. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 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. Нестопанска дейност
Нестопанска дейност

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

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

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва нестопанската си дейност?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район *
Код по ЕКАТТЕ

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

V. Икономическа дейност
№

Опишете стопанските дейности, които е извършвало
предприятието

Относителен дял на нетните
приходи от продажби през
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 само стопанските дейности, ако предприятието е извършвало такива 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.
VI. Социално предприятие
Вашето предприятие „социално предприятие“ ли е?

ДА

НЕ

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

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
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VII. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

VIII. Задължение за независим финансов одит
Годишният финансов отчет на предприятието подлежи ли на задължителен независим финансов одит?

ДА

НЕ
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2017 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)
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд ” за предприятието.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Записан, но невнесен капитал

01000

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

02110

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

02120

Търговска репутация

02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I

02141
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

02240

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI

02241
02200

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

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции

03330

Общо за група III

03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове записан капитал

05120

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

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

05510

Непокрита загуба

05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Задължения към доставчици

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

65511

Други разходи

65512

Общо за група А

65510

Б. Административни разходи

65520

Общо за група I

65500

II. Финансови разходи
Разходи за лихви

65611

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

65612

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

65613

Други разходи по финансови операции

65614

Общо за група II

65600

III. Загуба от стопанска дейност

65800

IV. Общо разходи

65900

V. Резултат

65950

Всичко (Общо разходи + V)

65990

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

66511

Приходи от дарения без условие

66512

Членски внос

66513

Други приходи

66514

Общо за група I

66500

II. Финансови приходи
Приходи от лихви

66611

Приходи от съучастия

66612

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

66614

Други приходи от финансови операции

66615

Общо за група II

66600

III. Печалба от стопанска дейност

66800

IV. Общо приходи

66900

V. Резултат

66950

Всичко (Общо приходи + V)

66990

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2017 ГОДИНА
Раздел І. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1)
Видове
а

(Хил. левове)
Код на реда

Отчет за
годината

б

1

Административни разходи

60000

Разходи за материали

60100

Канцеларски материали

60110

Горива и смазочни материали

60120

Резервни части и окомплектовка

60130

Други

60140

Разходи за външни услуги

60200

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

60210
60211
60220
60221

Платени суми по граждански договори и хонорари

60230

Наеми

60240

Съобщителни услуги

60250

Нает транспорт

60260

Осветление, отопление

60270

Вода

60280

Текущ ремонт

60290

в това число на:
Сгради

60291

Машини и оборудване

60292

Рекламни дейности

60310

Консултантски дейности

60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции

60330

Разходи за заплати и други възнаграждения

60400

Разходи за осигуровки и надбавки

60500

Социални осигуровки

60510

Здравни осигуровки

60520

Надбавки

60530

Фонд “Безработица”

60540

Други

60550

Други разходи

60600

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

60610
60611
60620
60621

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Раздел ІІ. Разходи за дарения (код на реда 65511, кол.1)

(Хил. левове)

Видове

Код на реда

Отчет за
годината

а

б

1

Разходи за дарения

60700

Дарения за частни лица

60710

в т.ч. за чужбина

60711

Дарения за правителствени организации

60720

Дарения за предприятия, организации и други

60730

в т.ч. за чужбина

60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения

(Хил. левове)
Видове
а

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

Код на реда

Отчет за
годината

б

1

60800

Дарения от частни лица

60810

в т.ч. от чужбина

60811

Правителствени дарения и трансфери

60820

Дарения от предприятия, организации и други

60830

в т.ч. от чужбина

60831

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

60900

Дарения от частни лица

60910

в т.ч. от чужбина

60911

Правителствени дарения и трансфери

60920

Дарения от предприятия, организации и други

60930

в т.ч. от чужбина

60931

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност)

Наименование на разходите
а
А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)
от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи
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)
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
14500

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

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

БРОЙ 5
Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност
Видове
а
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)
в т. ч. приходи от населението*
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи
по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти
от тях: от страни членки на ЕС
Приходи от услуги на ишлеме
в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)

Код на
реда
б
15500
15510
15600

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

15700
15710
15711
15800
15810
15900
15950

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

Код на
реда
б
21000
21110
21111
21120
21135
21140

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

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

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

Код на
реда
б
31000
31010
31110
31111
31120
31121
31130
31131
31140
31141
31150
31160
31170
31180

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

1

31181
31182
31260
31190
31191
31192
31200
31210
31211
31212
31213

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

(Хил. левове)
Отчет за
годината

Код на
реда
б
41000
41100
41110
41120
41130
41140
41200
41300

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1
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Раздел V. Дивиденти (след плащане на данъци)
Показатели
а
Получени приходи от дивиденти от:
Резидентен сектор*

Код на
реда
б
51100
51120

Нефинансови предприятия

51121

Финансови предприятия

51122

Държавно управление

51123

Домакинства

51124

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД)

51125

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

51130

Нефинансови предприятия

51131

Финансови предприятия

51132

Държавно управление

51133

Домакинства

51134

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД)

51135

Изплатени дивиденти през годината на:
Резидентен сектор*

51200
51220

Нефинансови предприятия

51221

Финансови предприятия

51222

Държавно управление

51223

Домакинства

51224

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД)

51225

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

51230

Нефинансови предприятия

51231

Финансови предприятия

51232

Държавно управление

51233

Домакинства

51234

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД)

51235

* 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.
** 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.
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Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)
Код по
КИД-2008
а
00
Общо

Дейности
б

Код на
реда
в
61000

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

60001

02

Горско стопанство

60002

03

Рибно стопанство

60003

05

Добив на въглища

60005

06

Добив на нефт и природен газ

60006

07

Добив на метални руди

60007

08

Добив на неметални материали и суровини

60008

09

Спомагателни дейности в добива

60009

10

Производство на хранителни продукти

60010

11

Производство на напитки

60011

12

Производство на тютюневи изделия

60012

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

60013

14

Производство на облекло

60014

15

60015

16
17

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
производство на изделия от слама и материали за плетене
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

60018

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

60019

20

Производство на химични продукти

60020

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

60021

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

60022

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

60023

24

Производство на основни метали

60024

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

60025

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

60026

27

Производство на електрически съоръжения

60027

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

60028

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

60029

30

Производство на превозни средства, без автомобили

60030

31

Производство на мебели

60031

32

Производство, некласифицирано другаде

60032

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

60033

35

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

60035

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

60036

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)

60037

60016
60017

38.1

Събиране на отпадъци

60381

38.2

Обработване и обезвреждане на отпадъци

60382

38.3

Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци

60383

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

60039

41

Строителство на сгради

60041

42

Строителство на съоръжения

60042

43
45

Специализирани строителни дейности

60043

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

60045

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

60046

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

60047

49

Сухопътен транспорт

60049

50

Воден транспорт

60050

51

Въздушен транспорт

60051

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

60052

53

Пощенски и куриерски дейности

60053

55

Хотелиерство

60055

56

Ресторантьорство

60056

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код по
Дейности
КИД-2008
а
б
58
Издателска дейност
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

БРОЙ 5
Код на
реда
в
60058
60059

60

Радио- и телевизионна дейност

60060

61

Далекосъобщения

60061

62

Дейности в областта на информационните технологии

60062

63

60063

64
65

Информационни услуги
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно
осигуряване
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

60066

68

Операции с недвижими имоти

60068

69

Юридически и счетоводни дейности

60069

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

60070

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

60071

72

Научноизследователска и развойна дейност

60072

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

60073

74

Други професионални дейности

60074

75

Ветеринарномедицинска дейност

60075

77

Даване под наем и оперативен лизинг

60077

78
79

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

60078

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

60079

80

Дейности по охрана и разследване

60080

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

60081

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

60082

84

Държавно управление

60084

85

Образование

60085

86

Хуманно здравеопазване

60086

в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения

60860

87

Медико-социални грижи с настаняване

60087

88

Социална работа без настаняване

60088

90

Артистична и творческа дейност

60090

91

Други дейности в областта на културата

60091

92

Организиране на хазартни игри

60092

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

60093

94

Дейности на организации с нестопанска цел

60094

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

60095

96

Други персонални услуги

60096

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за
собствено потребление
Дейности на екстериториални организации и служби

60097

86.0

98
99

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

60064
60065

60098
60099

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

61740

61730

61710

61720

Салдо към края на отчетния период

61692

Други изменения в собствения капитал

61691

Намаление

61690

Последващи оценки на активи и пасиви

Увеличение

61680

Покриване на загуба

61671

61670

в т. ч. за дивиденти

61660

Разпределение на печалбата

61652

Намаление

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА

1

Записан
капитал
2

3

Резерв от
Премии от
последващи
емисии
оценки
4

Ръководител:
Съставител:

7

Други
резерви

Неразпределена
печалба
8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерв съгласно учредителен акт
6
9

Непокрита
загуба

Финансов резултат от
минали години

Дата:

10

Текуща
печалба/
загуба

(телефон)

(подпис)

11

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Законови

Резерв, свързан
с изкупени собствени акции
5

Резерви

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61630

Грешки

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

61620

Промени в счетоводната политика

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

Код на
реда

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

БРОЙ 5
С Т Р. 8 3   

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2017 ГОДИНА

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

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

б

1

2

а
I. Наличност на паричните средства в началото на периода

66200

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

66211

Получени дарения без условия

66212

Постъпления от членски внос

66213

Постъпления от осигурителни предприятия

66214

Получени обезщетения за застраховане

66215

Постъпления от банкови и валутни операции

66216

Други постъпления

66217

Общо за раздел А

66210

Б. Плащания за нестопанска дейност
Изплатени дарения

66221

Изплатени заплати

66222

Изплатени осигуровки

66223

Плащания по банкови и валутни операции

66224

Плащания за услуги

66225

Други плащания

66226

Общо за раздел Б

66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

66230

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

66241

Постъпления от клиенти

66242

Постъпления от банкови и валутни операции

66243

Други постъпления

66244

Общо за раздел А

66240

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

66251

Плащания към доставчици

66252

Изплатени данъци

66253

Плащания по банкови и валутни операции

66254

Други плащания

66255

Общо за раздел Б

66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност

66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода

66300

V. Изменение на паричните средства през периода

66400
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6360

6000

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

6356

IV. Отсрочени данъци

6355

Други заеми

6357

6354

Дългосрочни инвестиции

6350

6353

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Общо за група III

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Изкупени собствени акции

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6100

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
6

7

8

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

Последваща
оценка

9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

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

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

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

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5   

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен
нематериален актив

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
бартер, безвъзизвънредни и периода (1+2-3)
мездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

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

0100

б

Код на
реда

Постъпили
Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА

86

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други (код 6220)

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт
2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
извънредни и периода (1+2-3)
бартер, безвъзмездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7   

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно,
Постъпили
апортни вноски, финансов лизинг, произведени
поради
и задържани за собствено използване от
извънредни и
производителите, основен ремонт
други събития*

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:
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* В колона 2 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
** В колона 3 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията
на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

62010

62008

62007

62003

62006

62005

62002

62009

б

1

Общо
(2+3+4+5
+6+7+8)
2

Земи
3

4

5

6

7

Други сгради
Машини
Информационно и
Транспортни
Жилищни
и строителни оборудване и
комуникационно
сгради
средства
съоръжения
апаратура
оборудване

Дълготрайни материални активи

8

Други
9

Общо
(10+11)

10

Програмни
продукти

11

Други

Нематериални дълготрайни активи

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Дата:

ДЪРЖАВЕН

* В постъпили “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
** В излезли “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на
активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

а
Дълготрайни активи по отчетна стойност към
01.01.2017 г.
Отчетна стойност на постъпилите
дълготрайни активи през 2017 г.
Постъпили чрез покупка, бартер,
безвъзмездно, апортни вноски, финансов
лизинг, произведени и задържани за
собствено използване от производителите,
основен ремонт
Постъпили поради извънредни и други
събития *
Отчетна стойност на излезлите дълготрайни
активи през 2017 г.
Излезли чрез продажба, бартер,
безвъзмездно, апортни вноски
Излезли поради извънредни и други
събития **
Дълготрайни активи по отчетна стойност към
31.12.2017 г.

Показатели

Код на
реда

(Хил. левове)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА
(попълва се от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, които не са попълнили “Справка за нетекущите (дълготрайните) активи”)

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

Код на
реда

а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор
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)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
Еврозона
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

б
200000
210000
210110
210120
210121
210122
210123

210124
210125
210126
210127
210128
210130
210131
210132
210133
210140
210150
220000
221000
221100
221110
221120
221121

221122
221130
221131
221132
221133

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

БРОЙ 5
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(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия

221220

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

221221

221222
221230

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221231

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221232

Социалноосигурителни фондове

221233

Домакинства

221240

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221250

Държави, които не са членки на
ЕС и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз

222000

Нефинансови предприятия

222110

Финансови предприятия

222120

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

222121

222122
222130

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222131

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222132

Социалноосигурителни фондове

222133

Домакинства

222140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

222150

Декларирам, че нямам предоставени заеми
Декларирам, че нямам дължими заеми

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички единици.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените за
отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - хиляди лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
Сектор„Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители
и чиято основна дейност е 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. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2017 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2017 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

94

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2017 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2017 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5   

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2017 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2017 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради, 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 2017 г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492
8493
8494

Декларирам, че през 2017 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7   

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци и
такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда, данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8493 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 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).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 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:
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УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
„Субсидии 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.

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2000
2001

х
х

х
х

2002

х

х

2013

х

х

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

2003

х

х

2004
2005

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2006

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2007

х

х

Население

2008

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2009

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2010

х

х

2011

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2014

х

х

Търговски банки

2015

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2016

х

х

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

2012

х

х

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

2020

2028

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2027

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2029

х

х

2030

х

х

I. Вземания
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси
(вкл. начислени лихви)
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки и фондове на паричния пазар
в т.ч. търговски банки

1.1 в т. ч. вземания от клиенти в просрочие над 90 дни
в това число:

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

2021

Юридически лица с нестопанска цел

2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2026

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

2023
2024

в това число:

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

2031

х

х

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

2040

х

х

4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2041

х

х

5. Вземания от персонала

2050

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2051

х

х

6. Вземания от подотчетни лица

2060

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2061

х

х
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А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели
a

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

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

2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2071

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2072

в т.ч. търговски банки

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2093

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

2074

Застрахователи

2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2077

Население

2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2079

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

2091

х

х

8. Други вземания (вкл. начислени лихви)

2080

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2081

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2082

х

х

2094

х

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

в т.ч. търговски банки

2083

х

х

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

2084

х

х

Застрахователи

2085

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2086

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2087

х

х

Население

2088

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2089

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

х

2090

х

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

2092

х

х

Общо вземания

2100

х

х

С Т Р.

102
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

a

б

1

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

2110
2111
2112
2123
2113

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121

х
x
х
х
х
х
х
х

х
x
х
х
х
х
х
х

2124
2125
2126
2122
2130
2131

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

2160
2161
2163
2164
2165
2167

х

х

2156
2157
2158
2159

х
х
х
х

х
х
х
х

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

2140
2141
2146

2142
2143
2144
2145
2147
2148
2150
2151
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

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

2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2171

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

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

2172

2173
2174

х

х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2181

х

х

6. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2191

х

х

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

2200

х

х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2201

х

х

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

2210

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2211

х

х

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

2220
2221
2230
2240

х
х
х
х

х
х
х
х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2241

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2242

х

х

2252

х

х

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

2243

х

х

2244
2245

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

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

2251

х

х

Общо задължения

2260

х

х

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

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

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

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

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

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

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

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

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

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

БРОЙ 5
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5   
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

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

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

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

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Общ.

Дейност

Звено

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

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1930
1931

БРОЙ 5
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 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.
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 еквивалент 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 еквивалент на пълна заетост за
всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя на
календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец, т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и
професионален опит, работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40, ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600, кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, 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.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Показатели

Код на реда

Брой

а

б

1

Членове - общо

66270

- физически лица

66271

- юридически лица

66272

Доброволни сътрудници

66280

Отработени часове от доброволни сътрудници

66290

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 2017 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи,
федерации, сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 66271 и код 66272. На код 66271 се записва броят
на членуващите физически лица, а на код 66272 – броят на юридическите лица – членове на съответната организация с нестопанска
цел. На код 66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица,
работещи, без да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на
доброволно заетите сътрудници за отчетната 2017 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния
брой, необходимо е да се направи приблизителна оценка.

а

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

а

704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

Граждански космически изследвания

700
701

Код на
реда
б

Опазване на околната среда

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

6

Обществени
науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

3

Технически
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

2

Естествени
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

1

б
100
110

Общо

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

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

а

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

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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321

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

общо
5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

б

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

а

Код на
реда

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

Селскостопански
и ветеринарни
науки

112

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:

а

Код на
реда

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

С Т Р.
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511
512
513
514
515
516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи – общо (611÷618)

а

Гражданство

Раздел VII. Изследователи по гражданска принадлежност
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2017 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 горското 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 31.12.2017 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.
На код 612 в Раздел VII се посочват изследователите с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки на
Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия,
Чехия и Швеция.
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Приложение 5

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2018 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2018 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2017 година

2.

Справка за местните единици за 2017 година

3.

Справка за група предприятия през 2017 година

4.

Отчет за финансовото състояние към 31.12. 2017 година

5.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2017 година

6.

Отчет за собствения капитал към 31.12.2017 година

7.

Отчет за паричния поток към 31.12.2017 година

8.

Справка за движението на собствените активи към 31.12. 2017 година

9.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи по видове за 2017 година

10.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година

11

Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2017 година

12

Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2017 година

13.

Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО за 2017 година

14.

Справка за брутните застрахователни премии за 2017 година по институционални сектори, начислени
от застрахователните дружества по общо застраховане

15.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година

16.

Справка за данъците и таксите през 2017 година

17.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година

18

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2017 година

19

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година

20

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година

Стр.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 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 31.12.2017 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 изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

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

Район*
Код по ЕКАТТЕ

V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
през 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

VI. Правен статут на предприятието
№

Правен статут на предприятието

1.

Акционерно дружество

2.
3.

Взаимозастрахователна кооперация

4.

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

5.

Други

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

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

Отбележете със знак
“X” правния статут на
предприятието

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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VII. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

VIII. Задължение за консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?
ДА

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

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

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв
8

Разходи за
персонала
хил. лв
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 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

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, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
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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

С Т Р. 1 2 1   

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Код (КИД 2008)
Код (НКИД 2003)

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд ” за предприятието.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

С Т Р. 1 2 3   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

1.

•

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

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3, 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
6.4. Телефон*
6.5. Електронна поща
6.6. 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 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, финансовите и извънредните 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 2 9   

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други

22130

Общо за раздел А

22100

Б. Инвестиции
I. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за нуждите на предприятието

22210
22211

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

22221

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

22222

3. Други дялови участия

22223

4. Дългови ценни книжа, издадени от други предприятия, в които застрахователят има
дялово участие, както и предоставените им заеми

22224

Общо за група II

22220

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

22231

2. Дългови ценни книжа и други ценни книжа с фиксиран доход

22232

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

22239

3. Участие в инвестиционни пулове

22233

4. Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

5. Други заеми

22235

6. Депозити в банки

22236

7. 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

22300

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

22411

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

22417

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22418

2. Вземания от посредници

22412

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие
Общо за група I

22413
22414
22410

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Раздели, групи, статии
а
II.Вземания от презастрахователни операции

Код на
реда
б
22420

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие
III.Други вземания

22421
22422
22430

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

22433

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22434

Общо за раздел Г

22400

Га. Дял на презастрахователите в техническите резерви
1.

Дял на презастрахователите в пренос-премиен резерв

22441

2.

Дял на презастрахователите в резерва за неизтекли рискове

22442

3.

Дял на презастрахователите в математически резерв

22443

4.

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания

22444

5.

Дял на презастрахователите в капитализираната стойност на пенсиите

22445

6.

Дял на презастрахователите в резерва за бонуси и отстъпки

22446

7.

Дял на презастрахователя в технически резерви по застраховки по живот, при които
инвестиционният риск се носи от притежателите на полици

22447

8. Дял на презастрахователите в други технически резерви

22448

Общо за раздел Га

22440

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

22511

2. Други

22512

Общо за група I

22510

II.Парични наличности и парични еквиваленти
1. Парични наличности по банкови сметки

22521

2. Парични наличности по каса

22522

3. Парични еквиваленти

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+Га+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
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Код на
реда

а

б

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

23110

в това число:
Записан, но невнесен капитал
Изкупени собствени акции

23111
23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

Ба. Фонд за бъдещо разпределение

23210

В. Технически резерви
1. Пренос-премиен резерв

23311

2. Резерв за неизтекли рискове

23320

3. Математически резерв

23331

4. Резерв за предстоящи плащания

23341

5. Запасен фонд

23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите

23361

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви

23391

Общо за раздел В

23301

Г. Резерви по застраховка "ЖИВОТ", свързана с инвестиционен фонд

23410

Г1. Други резерви
1. Резерви за пенсии и други подобни задължения

23431

2. Резерви за данъци

23432

3. Други резерви

23433

Общо за раздел Г1

23430

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
Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие
II. Задължения по презастрахователни операции

23611
23612
23620

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

23621

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23622

III. Облигационни заеми

23630

1. Конвертируеми заеми

23633

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

23634

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие
2. Други облигационни заеми

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

23635
23636

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

23637

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23638

IV. Задължения към кредитни институции

23640

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

23641

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23642

V. Други задължения

23650

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

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към бюджета

23654

Задължения към социалното осигуряване

23652

Общо за раздел Е

23600

Ж. Натрупвания и доход за бъдещи периоди
І. Дял на презастрахователите в отсрочените аквизиционни разходи

23710

ІІ. Други натрупвания и доход за бъдещи периоди

23720

Общо за раздел Ж

23700

Сума на пасива (А+Б+Ба+В+Г+Г1+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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ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА 2017 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

а

б

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

24100
24110
24111
24120
24130
24131
24140
24200
24300
24400
24410
24411
24412
24420
24430
24500
24510
24520
24600
24700
24710
24711
24720
24730
24740
24741
24742
24800
24801
24900
24000
25100
25110
25111
25120
25130
25140
25200
25210
25211
25220
25225
25221
25222
25230
25240
25400

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

25500
25510
25511
25512
25520
25521
25522
25600
25610
25611
25612
25620
25621
25622
25700
25800
25810
25811
25820
25830
25840
25900
25910
25920
25930
25960
25961
25970
25980
25000
26100
26200
26300
26310
26311
26320
26325
26321
26322
26330
26340
26400
26500
26510
26520
26530
26600
26700
26800
26900
26910
26920
26930
26940
26950
26000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА
Раздел І. Технически отчет - общо застраховане (код на реда 24730)
Код на
реда

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

б
24750
24751
24758
24752
24753
24754
24755
24759

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

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

Показатели
а

б

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

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

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

Раздел ІІІ. Нетехнически отчет
Код на
реда

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

б
26960

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

26965
26961
26962
26970
26975
26971
26972
26980
26990

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

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

1

2

4

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерви

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

3

Преоценъчен
резерв

ДЪРЖАВЕН

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

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

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.12.2017 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 на 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:

6150
6130
6160
6100

б

Код на
реда

6256

Общо (А+ Б)

Общо за Б

Други заеми

Търговски заеми

6257
6258
6260
6270

6255

4. Дългови ценни книжа, издадени от
предприятия, в които застрахователят
има значително дялово участие, както и
предоставените им заеми

в това число:

6254

3. Други дялови участия

в други предприятия

2. Дългови ценни книжа, издадени от
свързани предприятия

6251
6252
6253

6250

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

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

Отчетна стойност на нетекущите активи

5

увеличение
7

Лице за контакт:

8

10

11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

отписана
през
периода

Амортизация
начислена през
периода
12

увеличение
13

Дата:

намаление

Последваща оценка

14

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

6

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

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

в свързани предприятия

1. Акции и дялове

II. Инвестиции в свързани предприятия и
значителни дялови участия

Земя, вкл. използвана за собствени нужди

I. Земя и сгради

6210
6211
Сгради, вкл. използвани за собствени нужди 6212

Б. Инвестиции

Общо за A

III. Други

II. Репутация

I. Програмни продукти

A. Нематериални активи

а

Показатели

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 3 9   

0130

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен
нематериален актив

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0120

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

1

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
бартер, безвъзизвънредни и периода (1+2-3)
мездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

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

0110

Научноизследователска и развойна дейност

0100

б

а

в началото на
периода

Постъпили
Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
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Продукти от развойна дейност

Код на
реда

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

б

0317

0320

Сгради

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Съоръжения и други

Транспортни средства

0350

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други

0323

0316

Други

0322

0315

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други сгради

0314

Подобрения върху земите

0321

0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Сгради жилищни

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт
2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
извънредни и периода (1+2-3)
бартер, безвъзмездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради нежилищни

0311

Обработваеми земи

0310

0300

а

Земи под сгради и постройки

Земи

Земи и сгради

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 1   

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

Постъпили
Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно,
апортни вноски, финансов лизинг, произведени
поради
и задържани за собствено използване от
извънредни и
производителите, основен ремонт
други събития*

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

142

* В колона 2 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
** В колона 3 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията
на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСЛЕНИ ЗА 2017 ГОДИНА
(Левове)
Код на
реда

Показатели
A

б

Приходи от такси и комисионни

Текуща година

Предходна година

1

2

2800

Резидентен сектор*

2810

Нефинансови предприятия

2811

Финансови предприятия

2812

Държавно управление

2813

Домакинства

2814

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2815

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2820

Нефинансови предприятия

2821

Финансови предприятия

2822

Държавно управление

2823

Домакинства

2824

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2825

Разходи за такси и комисионни

2900

Резидентен сектор*

2910

Нефинансови предприятия

2911

Финансови предприятия

2912

Държавно управление

2913

Домакинства

2914

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2915

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2920

Нефинансови предприятия

2921

Финансови предприятия

2922

Държавно управление

2923

Домакинства

2924

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2925

Декларирам, че през 2017 г. не съм получавал приходи от такси и комисионни
Декларирам, че през 2017 г. не съм направил разходи за такси и комисионни
* 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.
** 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.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

Код на
реда

а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор
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)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
Еврозона
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

б
200000
210000
210110
210120
210121
210122
210123

210124
210125
210126
210127
210128
210130
210131
210132
210133
210140
210150
220000
221000
221100
221110
221120
221121

221122
221130
221131
221132
221133

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5   
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия

221220

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

221221

221222
221230

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221231

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221232

Социалноосигурителни фондове

221233

Домакинства

221240

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221250

Държави, които не са членки на
ЕС, и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз

222000

Нефинансови предприятия

222110

Финансови предприятия

222120

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

222121

222122
222130

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222131

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222132

Социалноосигурителни фондове

222133

Домакинства

222140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

222150

Декларирам, че нямам предоставени заеми
Декларирам, че нямам дължими заеми

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички единици.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените за
отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - хиляди лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
“Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е 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 фондо-ве“ се състои от
всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово по-средничество, като натрупват пасиви
във форма, различна от валута, депозити или дялове в инвестиционни фондо-ве, 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. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

20235

20240

20245

20250

20255

20260

20000

Застраховка “Обща гражданска отговорност”

Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби

Застраховка на правни разноски

Помощ при пътуване

Общо

20230

Застраховкa “Гражданска отговорност” на превозни средства

20225

Застраховка “Пожар” и “Природни бедствия”

20231

20220

Застраховка на товари по време на превози

Застраховкa “Щети на имущество”

20215

Застраховка на превозни средства

в т. ч. застраховка “Пожар”

20210

20170

Застраховка “Злополука”

Застраховкa “Заболяване”

20160

Допълнителна застраховка

Застраховка “Злополука”

20150

Изкупуване на капитал

20180

20140

Постоянна здравна застраховка

20200

20130

Застраховка “Живот” (свързана с инвестиционен фонд)

Общо застраховане

20120

Женитбена и детска застраховка

1

2

3

4

7

8

в т. ч. със
седалище
извън страната

(име, презиме, фамилия)

9

общо

(име, презиме, фамилия)

общо
10

в т. ч. със
седалище
извън страната

Получени обезщетения по
пасивно презастраховане
по договори, приети от
презастрахователи

Дата:

11

общо

(телефон)

(подпис)

12

в т. ч. със
седалище
извън страната

Изплатени обезщетения по
активно презастраховане на
застрахователи

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

в т. ч. със
седалище
извън страната

Ръководител:
Съставител:

5

общо

Начислени премии по активно
презастраховане по договори,
приети от застрахователи

( Левове )

ДЪРЖАВЕН

Застраховка “Заболяване”

20110

Застраховка “Живот” и рента

б

20100

а

в т. ч. на
населението

общо

в т. ч. от
населението

общо

Отстъпени премии по пасивно
презастраховане по договори,
пласирани на презастрахователи

Активно и пасивно презастраховане

148

Животозастраховане

Код на
реда

Видове застраховки

Начислени застрахователни
обезщения

Брутен размер на начислените
застрахователни премии

Общо

СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА 2017 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9   

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

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД И ИЗПЛАТЕНИ ПРЕТЕНЦИИ
ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 83, АЛ. 1 ОТ ЗЗО ЗА 2017 ГОДИНА

Видове здравноосигурителни пакети

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

011

Извънболнична медицинска помощ

012

Болнична медицинска помощ

013

Стоматологични услуги

014

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

015

Възстановяване на разходите

016

Други здравноосигурителни пакети

017

Общо за раздел А

010

Б. Изплатени претенции
Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

021

Извънболнична медицинска помощ

022

Болнична медицинска помощ

023

Стоматологични услуги

024

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

025

Възстановяване на разходите

026

Други здравноосигурителни пакети

027

Общо за раздел Б

020

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2017 Г.
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Показатели
а
Брутни начислени застрахователни премии по институционални сектори

Код на
реда

Хил. левове

б

1

800

Нефинансови предприятия

810

Финансови предприятия

820

Българска народна банка

821

Търговски банки

822

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

823

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

824

Застрахователи и пенсионни фондове

825

Застрахователи

826

Пенсионни фондове

827

Държавно управление

830

Централно държавно управление

831

Местно държавно управление

832

Социалноосигурителни фондове

833

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

840

Домакинства (физически лица)

850

Останал свят (нерезидентни единици)

860

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2017 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2017 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2017 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2017 ГОДИНА

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 5 3   

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2017 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2017. (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 2017 г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492
8493
8494

Декларирам, че през 2017 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8493 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 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).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 ГОДИНА
Показатели
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
2700
2710

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи,
подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.
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СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

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

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

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

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

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

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации

2330

Дългосрочни

2331

Краткосрочни

2332

II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

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

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3
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(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

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

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

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

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

С Т Р.
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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 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
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

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

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3   

7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и
професионален опит, работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, 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.
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(НИРД) ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)
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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.
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2017 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 горското 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.

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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 31.12.2017 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.
На код 612 в Раздел VII се посочват изследователите с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки на
Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия,
Чехия и Швеция.
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Приложение 6

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и
управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със
специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на
действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2018 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2018 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.
№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2017 година

2.

Справка за местните единици за 2017 година

3.

Справка за група предприятия през 2017 година

4.

Баланс към 31.12. 2017 година

5.

Отчет за доходите за 2017 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2017 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2017 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2017 година

9.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година

10.

Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2017 година

11.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година

12.

Справка за данъците и таксите през 2017 година

13.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година.

14.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2017 година

15.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2017 година

16.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година

17

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 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 31.12.2017 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 изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO)
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при предприятия група това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго предприятие).
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейността си ?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ

V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
през 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

VI. Вид на инвестиционното предприятие

№

Вид на инвестиционното предприятие

1.

Инвестиционен посредник

2.

Инвестиционно дружество

3.

Управляващо дружество

4.

Договорен фонд

5.

АДСИЦ - секюритизиращ в недвижими имоти

6.

АДСИЦ - секюритизиращ във вземания

7.

Национални инвестиционни фондове

8.

Лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Отбележете със знак “X”
вида на инвестиционното
предприятие
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VII. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

VIII. Задължение за консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?
ДА

НЕ

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

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

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв
8

Разходи за
персонала
хил. лв
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 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

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 7 3   

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2017 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)
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица„МЕ”е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен адрес и с
постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да има възможност да
предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното място,
район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание или пореден
номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна единица на офиса, от
който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се добавитекста„-ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение”за местната единица. Сумата от наетите лица в местните
единици да е равна на код 1000, к. 1 от„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд”за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол”за местната единица. Сумата от наетите лица по договор за
управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд
”за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните единици да е
равна на код 1600, к. 1 от„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ”за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за местната
единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг работодател в
местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ”за предприятието.
Такива съгласно законодателството на държавата, в която се намира предприятието в чужбина и които присъстват във ведомостта, както и
сезонните работници, стажантите и надомните работници, фигуриращи във ведомостта. Броят заети лица изключва работната ръка, предоставена
от други предприятия, лица, които извършват ремонтни дейности и поддръжка в предприятието от името на други предприятия, както и тези,
които отбиват задължителна военна служба. В случай, че не разполагате с данни за броя заети лица, посочете броя на наетите лица.
Оборотът представлява общите суми, фактурирани от предприятието в чужбина през отчетния период и това съответства на продажбите на
стоки и услуги, предоставяни на трети страни. Оборотът включва всички мита и данъци върху стоките и услугите, фактурирани от предприятието
в чужбина, с изключение на данък добавена стойност, фактуриран от предприятието директно на неговия клиент и други подобни приспадащи
се данъци, пряко свързани с оборота. Той включва и други финансови тежести (транспортиране, опаковане и други) прехвърлени на клиента,
дори когато тези финансови тежести са изброени поотделно във фактурата. Намалението на цените, отбив от цената и обезценяването, както и
стойността на върнатата опаковка трябва да бъде приспадната.
Приходът, класифициран като друг приход от основна дейност и финансовите приходи по сметките на предприятието се изключват от оборота.
Оперативни субсидии, получени от публични власти или институции на Европейския съюз също се изключват.
Връзка с отчетите на предприятието:
Оборотът, така както е определен по-горе за статистически цели, включва счетоводното наименование „Нетен оборот“ (Net turnover).
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Финансово посредничество, без застраховане
и осигуряване чрез самостоятелни фондове вместо „Оборот” се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от раздел Застрахователна дейност и дейност на
самостоятелни осигурителни фондове, без задължителното обществено осигуряване се посочва „Брутни записани премии“.
В случай, че класификацията на икономическата дейност на предприятието в чужбина е от клас Дейност на самостоятелни осигурителни
фондове в графата за оборот се посочва „Общи пенсионни вноски“. Тази характеристика включва изцяло пенсионните вноски, дължими в рамките
на отчетния период по пенсионните договори, като например всички задължителни вноски, другите редовни вноски, допълнителни доброволни
вноски, входящите трансфери и другите вноски.
Оборотът се попълва в хил. лв., като при отчитане на чуждестранното предприятие в чуждестранна валута оборотът се преизчислява по
средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута – български лев.

С Т Р.
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ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2017 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 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
6.4. Телефон*
6.5. Електронна поща
6.6. 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
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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол
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При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*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

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Облигации

62122

Други

62123

Инвестиционни имоти

62130

Вземания от свързани предприятия

62140

Вземания по заеми

62150

Компенсаторни инструменти

62160

Дялове на колективни инвестиционни схеми

62170

Други
Общо за група І

62180
62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи

62210

Дълготрайни нематериални активи

62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

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

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

184

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Други
Общо за група ІІ

63260
63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

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

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Други

64140

Общо за група І

64100

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

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 5   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал

65112

Невнесен капитал

65120

Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

Общо за раздел А

65000

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

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

186

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. 1 8 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА
Код на
реда

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

б

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

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

Код на
реда

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

б

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

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели

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

62760

62750

62740

62710
62711
62712
62720
62730

Премии от
емисии (премиен
резерв)
2

Резерв от
последващи
оценки
3
6

7

Печалба

(име, презиме, фамилия)

8

Загуба

(име, презиме, фамилия)

други
9

Преоценки

Дата:

10

Общо
собствен
капитал

(телефон)

(подпис)

11

Малцинствено
участие

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

5

специални

Целеви резерви

Ръководител:
Съставител:

4

общи

Резерви

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

62690
62691
62692

1

Основен
капитал

Натрупана
печалба/загуба

188

62650
62651
62652
62660
62670
62671
62672
62680

62640

б
62610
62620
62630

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА
(Хил. левове)
Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

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

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400

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

62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6360

6000

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

6356

IV. Отсрочени данъци

6355

Други заеми

6357

6354

Дългосрочни инвестиции

6350

6353

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Общо за група III

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Изкупени собствени акции

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
6

7

8

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

Последваща
оценка

9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

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

1

в началото
на периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

190

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен
нематериален актив

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт
2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
бартер, безвъзизвънредни и периода (1+2-3)
мездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА
(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

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

0100

б

Код на
реда

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9 1   

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други (код 6220)

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
извънредни и периода (1+2-3)
бартер, безвъзмездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

1

в началото на
периода

Постъпили
Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт

Отчетна стойност

192

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

Постъпили
Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно,
апортни вноски, финансов лизинг, произведени
поради
и задържани за собствено използване от
извънредни и
производителите, основен ремонт
други събития*

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

* В колона 2 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
** В колона 3 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията
на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9 3   

С Т Р.

194

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСЛЕНИ ЗА 2017 ГОДИНА
(Левове)
Код на
реда

Показатели
а

б

Приходи от такси и комисионни

Текуща година

Предходна година

1

2

2800

Резидентен сектор*

2810

Нефинансови предприятия

2811

Финансови предприятия

2812

Държавно управление

2813

Домакинства

2814

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2815
2820

Нефинансови предприятия

2821

Финансови предприятия

2822

Държавно управление

2823

Домакинства

2824

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Разходи за такси и комисионни

2825
2900

Резидентен сектор*

2910

Нефинансови предприятия

2911

Финансови предприятия

2912

Държавно управление

2913

Домакинства

2914

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2915
2920

Нефинансови предприятия

2921

Финансови предприятия

2922

Държавно управление

2923

Домакинства

2924

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2925

Декларирам, че през 2017 г. не съм получавал приходи от такси и комисионни
Декларирам, че през 2017 г. не съм направил разходи за такси и комисионни
* 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.
** 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.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

Код на
реда

а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор
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)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
Еврозона
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

б
200000
210000
210110
210120
210121
210122
210123

210124
210125
210126
210127
210128
210130
210131
210132
210133
210140
210150
220000
221000
221100
221110
221120
221121

221122
221130
221131
221132
221133

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия

221220

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

221221

221222
221230

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221231

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221232

Социалноосигурителни фондове

221233

Домакинства

221240

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221250

Държави, които не са членки на
ЕС и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз

222000

Нефинансови предприятия

222110

Финансови предприятия

222120

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

222121

222122
222130

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222131

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222132

Социалноосигурителни фондове

222133

Домакинства

222140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

222150

Декларирам, че нямам предоставени заеми
Декларирам, че нямам дължими заеми

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 7   

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички единици.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените за
отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - хиляди лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
“Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е 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. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2017 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2017 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2017 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2017 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2017 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2017 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 2017 г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492
8493
8494

Декларирам, че през 2017 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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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. 60 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, 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).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б
2500
2510

1

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

2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
2700
2710

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

С Т Р.

204

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2000
2001
2002
2013
2003

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

2014
2015
2016
2012
2020
2021

х
х
х
х

х
х
х
х

2028

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2027

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2029

х

х

2030

х

х

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

2023
2024

Юридически лица с нестопанска цел

2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2026

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

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

2031

х

х

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

2040

х

х

4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2041

х

х

5. Вземания от персонала

2050

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2051

х

х

6. Вземания от подотчетни лица

2060

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2061

х

х
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А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели
a

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

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

2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2071

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2072

в т.ч. търговски банки

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2093

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

2074

Застрахователи

2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2077

Население

2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2079

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

2091

х

х

8. Други вземания (вкл. начислени лихви)

2080

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2081

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2082

х

х

2094

х

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

в т.ч. търговски банки

2083

х

х

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

2084

х

х

Застрахователи

2085

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2086

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2087

х

х

Население

2088

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2089

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2090

х

х

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

2092

х

х

Общо вземания

2100

х

х
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

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

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

2110
2111
2112
2123
2113

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121

х
x
х
х
х
х
х
х

х
x
х
х
х
х
х
х

2124
2125
2126
2122
2130
2131

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х

2140
2141
2146

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2160
2161
2163
2164
2165
2167

х

х

2156
2157
2158
2159

х
х
х
х

х
х
х
х

2142
2143
2144
2145
2147
2148
2150
2151
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

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

2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2171

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

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

2172

2173
2174

х

х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2181

х

х

6. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2191

х

х

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

2200

х

х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2201

х

х

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

2210

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2211

х

х

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

2220
2221
2230
2240

х
х
х
х

х
х
х
х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2241

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2242

х

х

2252

х

х

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

в т.ч. търговски банки

2243

х

х

2244
2245

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

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

2251

х

х

Общо задължения

2260

х

х

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

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

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

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

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

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

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

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации
Дългосрочни
Краткосрочни
II. Държавни ценни книжа

2330
2331
2332
2340

Дългосрочни

2341

Краткосрочни

2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

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

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

БРОЙ 5
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(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

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

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

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

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Общ.

Дейност

Звено

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

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

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

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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БРОЙ 5

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.
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.
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 придобит трудов стаж и
професионален опит, работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, 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.
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224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

704
705
706
707
708
709

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горското 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
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Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7
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Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

2

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

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

214

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 2017 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

13

общо

14

в т.ч.
жени

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

ВЕСТНИК

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

411

Друг персонал, зает с НИРД

401

420

410

400

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

Друг персонал, зает с НИРД

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

б

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

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

БРОЙ 5
С Т Р. 2 1 5   

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)

216

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. 2 1 7   

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 2017 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 горското 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 31.12.2017 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.
На код 612 в 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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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 499
от 5 декември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 14.03.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на почивна
база „Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор 03928.183.9 и ПИ с идентификатор
03928.183.10, гр. Берковица, общински нежилищен имот, предоставен за стопанисване и
управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като
правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.03.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
71
РЕШЕНИЕ № 503
от 11 декември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 640 от
28.09.2017 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 31.01.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.504.182,
кв. 6, м. Бивш стопански двор – кв. Бенковски – складова база „Биримирци“ (по предходен
план – имот 000182, м. Турска ливада), София,
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к в. Бенковск и, общинск и неж илищен имот,
стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.01.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
72

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 30.28
от 20 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия“ за
захранване на поземлен имот (ПИ) № 045116 по
КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с териториален обхват имот
№ 045084 – полски път, намиращ се в същото
землище, собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
14

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 571
от 28 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение
№ 471 от 27.07.2017 г. и докладна записка с вх.
№ ОС-01-2342 от 13.11.2017 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
проект за ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация) за изменение
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на ПУП за ул. Найден Геров в обхват от о.т. 643
(кръстовище с ул. Солун) до о.т. 947 (път ІІ-19).
Председател:
П. Баряков
73
РЕШЕНИЕ № 573
от 28 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение
№ 304 от 28.12.2016 г. и докладна записка с вх.
№ ОС-01-2344 от 13.11.2017 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
проект за ПУП – план за изменение на улична
и дворищна регулация на с. Филипово в района
на корекцията на река Градинишка.
Председател:
П. Баряков
74

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1027
от 8 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, одобрява общия устройствен план (ОУП) на
община Берковица, фаза „Окончателен проект“.
Възлага на кмета на община Берковица да
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез Община
Берковица до Административния съд – Монтана.
Председател:
Ив. Кирилов
87

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 903
от 21 декември 2017 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Изменя т. 1 на Решение № 334 от 19.07.2012 г.
(ДВ, бр. 61 от 2012 г.) в частта, касаеща наименованието на общински нежилищен имот:
„Незастроен УПИ VIII – „за сервизна работилница на МВР“ от кв. 170 по ПУП на гр. Велико
Търново, гаров район, предс тавляващ ПИ с
идентификатор № 10447.512.110 по К К К Р на
гр. Велико Търново – собственост на Община
Велико Търново“, като текстът да се чете: „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.512.
110 по КККР на гр. Велико Търново, целият с
площ 5342 кв. м, за който имот е отреден УПИ
VIII – „за производствени и складови дейности“
от стр. кв. 170 по ПУП – ПР на гр. Велико Тър
ново, гаров район –   собственост на Община
Велико Търново“.
2. Отменя свои решения № 351 от 13.09.2012 г.
(ДВ, бр. 72 от 2012 г.) и № 523 от 31.01.2013 г. (ДВ,
бр. 19 от 2013 г.) в частта, касаеща приемане на
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начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита
за участие в търга за продажба на общински
нежилищен имот със стопанско предназначение,
представляващ: „Незастроен поземлен имот с
идентификатор № 10447.512.110 по К К К Р на
гр. Велико Търново, целият с площ 6685 кв. м,
за който имот е отреден УПИ VIII – „за сервизна
работилница на МВР“ от кв. 170 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, гаров район – собственост на Община Велико Търново“.
II. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връзка
с Решение № 334 от 19.07.2012 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 166 000 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот, представляващ: „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.512.110 по КККР на гр. Велико
Търново, целият с площ 5342 кв. м, за който
имот е отреден УПИ VIII – „за производс твени и
складови дейности“ от стр. кв. 170 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, гаров район –  собственост на Община Велико Търново“. Сделката се
облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаван е в размер 16 600 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следв ащ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажб а за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сград ата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния раб отен ден,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите да внес ат депозит в размер 49 800 лв.
по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
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договорената цена и внесения депозит, се заплаща
в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124
7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от дост игнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издълж аване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
счит ано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случ ай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхож дащ датата на търга, като в случай
че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения
от закона ред и взетите решения от общинския
съвет.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и
за обявения повторен търг се провеждат последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение, като
в случай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда на първия
следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
139

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 575
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасето на отвеждащ канализационен клон от ПИ 83404.14.69 до р. Фъндъклийска,
попадащ в ПИ 83404.14.200, ПИ 83404.14.201, ПИ
83404.19.133 и ПИ 83404.19.137 по кадастралната
карта на с. Шкорпиловци, съгласно приложение
№ 2 към докладната записка.
Председател:
Ж. Жеков
12
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 359
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе за
проектиране на обект: „Канализация с L=264 м,
за УПИ 8.12 – производствена и складова дейност,
по КК на с. Войводиново, община „Марица“.
Уличната канализация пресича полски пътища
и преминава през имоти – собственост на възложителя, по следата на вариант единствен, нанесен
върху приложения проект на ПУП – ПП, във
връзка с искане от Община „Марица“.
Трасето за проектиране на канализацията по
следата на вариант единствен е нанесено върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“
пред Административния съд – Пловдив, в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
140
РЕШЕНИЕ № 360
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Свързващ противопожарен водопровод PE-HD ∅ 355 – първи етап
с L = 2068 м и втори етап с L = 370 м, от ПС
в УПИ 14.206 до ПС в УПИ 21.199 по КК на с.
Радиново, община „Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, във връзка с искане от
Община „Марица“.
Трасето за проектиране на водопровода по
следата на вариант единствен е нанесено върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“
пред Административния съд – Пловдив, в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
141
РЕШЕНИЕ № 361
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе за
проектиране на обект: „Смесена канализация – с
приблизителна дължина L=6400 м, по полски
пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с.
Царацово, община „Марица“, област Пловдив“,
който включва:
1. I етап на трасето на смесената канализация
преминава през имоти: 42.28; 42.27; 39.43; 38.60 и
38.18 по КК на с. Бенковски, община „Марица“.
2. ����������������������������������������
III�������������������������������������
етап на трасето на смесената канализация преминава през полски пътища по КК на
с. Бенковски и по КК на с. Радиново, община
„Марица“.
3. IV етап на трасето на смесената канализация
преминава през имот 38.18 по КК на с. Бенковски,
община „Марица“. Уличната канализация пресича
полски пътища и канал на „Напоителни системи“ – ЕАД, по следата на вариант единствен е
нанесено върху приложения проект на ПУП – ПП,
във връзка с искане от Община „Марица“.
Трасето за проектиране на канализацията по
следата на вариант единствен е нанесено върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“
пред Административния съд – Пловдив, в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
142
РЕШЕНИЕ № 374
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява
представения ПУП – парцеларен план за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Пътна връзка и път за достъп до УПИ 02013 (ПИ
29235.23.46) „Предприятие за преработка на мляко
и производство на млечни продукти, млекосъбирателен пункт и офиси, по КК на с. Желязно“, с
обхват имоти с идентификатори: ПИ 29235.23.46
с НТП – за хранително-вкусова промишленост;
ПИ 29235.23.47 с НТП – терени за крайградско
движение; ПИ 29235.23.31 с НТП – за местен път;
ПИ 29235.23.32 – полски път; ПИ 29235.23.39 с
НТП – напоителен канал; ПИ 29235.16.3 – полски
път; ПИ 29235.16.2 – пасище, мера.
Председател:
Г. Трендафилова
94

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 371
от 14 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
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Одобрява ПУП – ПП за обект: „Търговска
база за зеленчукови семена в УПИ I-030074 – търговска база за зеленчукови семена“, съответстващ
на поземлен имот с ИД 30.103, местност Динките,
по КК на с. Марково, община „Родопи“, по път
III-862, „Пловдив – Първенец“ км 2+236 – дясно,
преминаващ през поземлен имот с ИД 30.101
(полски път с обща площ 9001,42 кв. м, собственост на община „Родопи“), като засегната част
от имота е 115,01 кв. м съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти от транспортен
достъп – трасе за пътна връзка към ПУП – парцеларен план, Решение № 8, взето с протокол
№ 7 от 6.10.2017 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Вълева
75
РЕШЕНИЕ № 372
от 14 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Трасе за
уличен водопровод със сервитутна зона 60 см
з а У П И І- 012 0 2 5, ж и л и щ но с т р ои т е лс т в о;
ІІ-012025, жилищно строителство; ІІІ-012025,
жилищно строителство; ІV-012025, жилищно
строителство; V-012025, жилищно строителство;
VІ-012025, жилищно строителство; VІI-012025,
жилищно строителство; VІII-012025, жилищно
строителство; IX-012025, жилищно строителство; X-012025, жилищно строителство и ТП;
XI-012025, жилищно строителство; XII-012025,
жилищно строителство, преминаващ през поземлени имоти с ИД 03304.12.225, 03304.12.229,
03304.12.230, в землище на с. Белащица, местност
Текнето, община „Родопи“, с обща дължина на
трасето 174 м съгласно приложения регистър на
имотите към ПУП – парцеларен план, Решение
№ 14, взето с протокол № 7 от 6.10.2017 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Вълева
76
РЕШЕНИЕ № 373
от 14 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Проектна
пътна връзка за УПИ 50.23 – промишлени стоки
(ПИ № 050430), по КВС на землище с. Браниполе,
местност Мерата, община „Родопи“ – Пловдив,
през части от поземлени имоти с № 000017,
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000020, 050197 и 050252, полски пътища, общинска
собственост, по КВС на землище с. Браниполе,
местност Анчов бунар и местност Мерата, община „Родопи“ – Пловдив, като засегнатите части
от имотите са 3049 кв. м съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти от транспортен
достъп – трасе за пътна връзка към ПУП – парцеларен план, Решение № 13, взето с протокол
№ 7 от 6.10.2017 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Вълева
77

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 411
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 276 по протокол № 18
от 26.01.2017 г. Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура за приватизация за общински нежилищен имот, невключен в капитала
на търговско дружество, представляващ застроен
урегулиран поземлен имот V в стр. кв. 15 – 16 по
ПУП на с. Орловец с площ 340 кв. м, с построената
в него едноетажна масивна сграда –  ресторант,
със застроена площ 192 кв. м, частна общинска
собственост, съгласно АОС № 2460/26.11.2007 г.
на Община Полски Тръмбеш.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване при условията на глава пета,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите на
общински нежилищен имот, невключен в капитала
на търговско дружество, представляващ застроен
урегулиран поземлен имот V в стр. кв. 15 – 16 по
ПУП на с. Орловец с площ 340 кв. м, с построената
в него едноетажна масивна сграда – ресторант,
със застроена площ 192 кв. м, частна общинска
собственост, съгласно АОС № 2460/26.11.2007 г.
на Община Полски Тръмбеш.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта.
4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият търга участник няма право на
разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата
дължима сума, представляваща разликата от достигнатата тръжна цена и внесения депозит.
5. Определя начална тръжна цена в размер
13 560 лв., без включен ДДС (сделката е облагаема с ДДС).
6. Определя стъпка за наддаване в размер 5
на сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга парична
вноска в размер 5000 лв., който се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при
ЦКБ, клон Велико Търново – BG08 СЕСВ 9790
3310 2233 00, BIC на ЦКБ АД: CECBBGSF, в срок
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до 12 ч. на 21-вия ден от датата на обнародването
на това решение в „Държавен вестник“. В срок
5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на спечелил
участник органът за приватизация освобождава
депозитите на участниците, като депозитът на
спечелилия търга се задържа като гаранция за
сключване на договора за приватизация и се
прихваща от цената.
8. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване,
която съдържа:
8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
8.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
8.3. основания за недопускане до участие в търга;
8.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
8.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
8.6. информационен меморандум.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят
тръжна документация в Информационния център за обслужване на граждани при общинската
администрация – гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно
море № 4, след заплащане на 444 лв., с включен
ДДС, в срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на това решение в „Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ ЕИК
на фирмата за вписване на юридическите лица в
търговския регистър към Агенцията по вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документ за регистрация.
11. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ до 11 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуването на
тръжна документация.
12. Предложения за участие в търга се подават до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.
13. Търгът ще се проведе при следните условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
търга – 11 ч., място на търга – заседателна зала
№ 403 в сградата на общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш.
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14. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законови процедури по провеждането на търга, да назначи тръжна комисия,
която в срок 3 работни дни след провеждането
на търга да представи на органа по приватизация
протокол от търга.
Председател:
М. Йорданова
90

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 709
от 14 декември 2017 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 8 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6
ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на самостоятелен обект в
сграда, представляващ търговски обект – магазин
със застроена площ 74 кв. м, с идентификатор
63427.2.2959.1.2, състоящ се от търговска зала и
склад, и маза с площ 34 кв. м и 63,20 % идеални
части от общите части на сградата, предмет на
АОС № 7132 от 14.01.2014 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 67 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 5000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт
и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се
заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – А Д,
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за
административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
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от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
13

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 369
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105,
ал. 1 ЗУТ и Решение № І-1, взето по протокол
№ 6 от 14.11.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община
Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева
баня, одобрява общ устройствен план на община
Сапарева баня по доклад на кмета на община
Сапарева баня, представляващ неразделна част
от настоящото решение.
Председател:
И. Куйов
15

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 10-00-2607
от 22 декември 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 и чл. 313, ал. 1, т. 3 ЗПУО и Решение № 1319
от 18.12.2017 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, нареждам:
1. Допълване на дейността на съществуващия
Център за подкрепа за личностно развитие с дейност по кариерно ориентиране и консултиране.
2. Предмет на допълнителната дейност – кариерно ориентиране и информиране на ученици.
3. Кадрово обезпечаване на заложената дейност по кариерно ориентиране към съществуващия Център – кариерни консултанти – 3 щатни
бройки.
4. Седа лище: г р. Стара Загора, ул. К н яз
Александър Батенберг № 19, имот – публична
общинска собственост.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Пенка Чавдарова – началник-отдел
„Образование“.
Кмет:
Ж. Тодоров
78
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ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 601
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2
и ал. 1, т. 1 ЗУТ и Решение № 12 от протокол
№ 22 от 13.12.2017 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план –  план за регулация и застрояване за частично
изменение на регулационен и застроителен план,
засягащ имоти с идентификатори 83212.501.822;
83212.501.1033; 83212.501.1310; 83212.501.1311;
83212.501.1312; 83212.501.1314; 83212.501.1577;
83212.501.1578, УПИ II – за хотелски комплекс,
в кв. 17 и второстепенна улица по плана на с.
Шипково, община Троян, като:
– е създадена възможност за транспортно
обслу ж ване на имот 83212.501.1577 (СОЗ на
сондаж L-37 за минерална вода) за сметка на
имоти 83212.501.1033 и 83212.501.1578 (собственост на Община Троян) и имот 83212.501.1312
(собственост на „Шипково СПА“ – ООД);
– обособява се УПИ �����������������������
II���������������������
-822 по имотни граници в кв. 17, отреден „За обществено обслужване“;
– за имоти 83212.501.1033; 83212.501.1310;
83212.501.1311; 83212.501.1312; 83212.501.1314;
83212.501.1577; 83212.501.1578 е създаден нов
квартал 57, в който са обособени УПИ ��������
I�������
, отреден „За паркинг“, УПИ II и УПИ IV, отредени
„За озеленяване“, и УПИ III, отреден „За СОЗ“.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
Кметът на община Троян да издаде заповед
при условията на чл. 16, ал. 6 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
За председател:
М. Акимов
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1. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Велико Търново,
и Административния съд – Велико Търново,
за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев, графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
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1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
1.5. Биомет рични кримина листични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, Плевен, съдебна
медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик; ДНК анализ.
Н и кола й Г и н чев Тюфек ч иев, биох и м и к ,
микробиолог, ДНК анализ.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик; ДНК анализ.
Н и кола й Г и н чев Тюфек ч иев, биох и м и к ,
микробиолог, ДНК анализ.
2.5.Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р К раси м и ра Цен кова А лекс а н д р ова ,
психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева,
психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог.
Донка Маринова Петрова, психология.
Даниела Христова Малакова, психолог.
Десислава Николаева Тенева, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология,
социална психология.
Симеон Колев Азгоров, психолог.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
А лбена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
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Анелия Петрова Зарзаланова, икономистсчетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство
и контрол.
Анета Петкова Иванова, икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност, експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и
контрол, икономист – контрольор/контрол и
анализ на фирмената дейност – финансоворевизионен и данъчен контрол.
Ата нас М и ха й лов Ата насов, и коном ис т счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и
контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните и осигурителни дружества.
Валентин Кръстев Трайков, икономист-счетоводител, експерт-оценител на инвестиционен
проект, оценител на цели предприятия.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и
управление на строителството, специализация
„Управление на финансово-счетоводната дейност“, оценител на недвижими имоти.
Венета Димитрова Мусева, икономика на
промишлеността.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
Галя Здравкова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Галя Николчева Петкова, магистър по специалността „Контрол и анализ на фирмената
дейност“, сертификат за вътрешен одитор в
публичния сектор, издаден от МФ.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Георгиева Неделчева, икономистсчетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство
и контрол.
Десисла ва Кой чева Пе т рова, и коно мист – счетоводство и контрол.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, иконом ис т - сче т овод и т е л, експер т по с ъдебно счетоводни и финансово-ценови експертизи,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Донка Райчева Георгиева, икономист.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
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Емилия Великова Яламова, икономист по
счетоводната и финансовоконтролната дейност,
експерт по съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи.
Зд ра вк а Йорда нова Черв ен кова , и коно мист – счетоводство и контрол.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
И ва н к а С т оя нова Ба к а лова, и коном ис т сче т овод и т ел, спец иа л ис т по обрабо т к а на
статистическа информация.
Ивета Стефанова Тодорова – финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Михайлова Златева, счетоводство
и контрол.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономистсчетоводител.
Марин Иванов Маринов, икономист-счетоводител, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Мария А лександрова Джукева, икономистсчетоводител.
Мари я Стоянова Йорданова, икономистсчетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
Мари яна Георгиева Тодорова, икономист
по счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Мари я на Господ и нова Вра н г ова, и коно мист – изследване на операциите.
Мари яна Тодорова А нгелова, икономика
на търговията, професионална квалификация
„Съдебносчетоводни експертизи“.
Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика
на кооперациите, счетоводство и контрол.
Обр еш ко Нешев Нечев, и коном ис т - с че товодител, експерт по съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Пенка Дончева Петкова, икономист-счетоводител.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и
контрол.
Петко Димитров Петков, счетоводство и
контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономистсчетоводител, експерт по съдебносчетоводни
експертизи.
Ра д к а Тодорова Д и м и т рова, и коном ис т счетоводител, икономист социални дейности.
Румен Николов Димитров, икономист по
счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, икономистсчетоводител.
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Светла Рашкова Кефирова, икономист по
счетоводна и финансова дейност.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство
и контрол.
Стефка Стефанова Христова, икономистсчетоводител.
Събка Иванова Бакалова, икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Ца н ко На й денов Спасовск и, и коном ис т,
оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на
търговски предприятия и вземания.
Цветомир Симеонов Маринов, икономистсчетоводител.
Цен к а Пе т кова И л иева , сче т оводс т во и
контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономистсчетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валерий Петров Петров, икономист.
В а л е р и То д о р о в Х а д ж и с т о е в , и к о н о мист – систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по
строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист – систем. организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел Дончев Донев, икономист – стратег
по маркетинг.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
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Денка А лександрова Бакалова, икономист,
експерт-оценител на инвестиционен проект,
оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на земеделски земи.
Диана Николова Стайкова, икономист – организатор в пром. производство, икономика и
управление на промишлеността.
Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетоводство и контрол.
Диана Петкова Николаева, икономист по
счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономистсчетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова – финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Йорда н Гора нов Йорда нов, и н женер по
далекосъобщителна техника, икономист-счетоводител, учител по професионална подготовка,
експерт по далекосъобщителна техника, експерт
по финансови и данъчни проблеми.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист,
експерт по съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи, оценител на недвижимо
имущество и земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика
на търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономистфинансист.
Красимира Йорданова Велчева, икономистфинансист, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист
по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика
на недвижимата собственост, експерт по управление на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист – митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки
и Интрастат отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по
търговията, експерт по финансови и счетоводни
проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по
строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
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Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна Стефанова Педешка, икономистосигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Недко Стоянов Недков, икономист-финансист.
Панайот А настасов А нтонов, икономистосигурител.
Пепа Иванова Петкова, финанси, магистър
по „Счетоводство и контрол“, с професионална
квалификация „съдебен експерт“.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, оценител на недвижими
имоти и оценител на търговски предприятия
и вземания.
Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист – счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по
търговията.
Стефка Василева Михалева, икономист.
Стефка Стефанова Христова, икономистсчетоводител.
Стоян Маринов Стоянов, икономист-финансист.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Ца н ко На й денов Спасовск и, и коном ис т,
оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на
търговски предприятия и вземания.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Иван Димов Димов, икономист, счетоводство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова – финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Ца н ко На й денов Спасовск и, и коном ис т,
оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на
търговски предприятия и вземания.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
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Васко Недялков Недялков, машинен инженер – Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен
инженер по жп транспорт (експлоатация и ремонт на електрически локомотиви).
Георги Аврамов Върбанов, машинен инженер – селскостопански машини, оценител на
машини и съоръжения.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
е лек т р о с н абд я в а не и е лек т р о о б з а в еж д а не,
експерт по здравословни и безопасни условия
на труд.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител
на недвижими имоти.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта;
експертизи, свързани с безопасни условия на
труд, доктор по научна специалност „Автомобили, трактори и кари“.
Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение за квалификация „Инженер-специалист по
електронни средства в устройствата и системите
за измерване, контрол и управление.“
Йорданка Чавдарова Николова, машинен
и н жене р, оцен и т е л н а нед ви ж и м и и мо т и ,
ма ш и н и и с ъор ъжен и я, цел и п ред п ри я т и я,
земеделски земи.
Доц. д-р инж. Любомир Трифонов Бузов,
ма ш и нен и н женер, оцен и т ел на ма ш и н и и
с ъ ор ъ жен и я, свърза н и с ъ с зд ра вос ловн и и
безопасни условия на труд и оценка на производствения риск.
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
М и н ко К а л чев Че рв ен ков, и н жене р по
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; експерт-оценител на машини и
съоръжения.
Невен Минчев Новаков, машинен ин женер – двигатели с вътрешно горене, и военен
инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника.
Никола Йорданов Ганев, инженер по автоматизация на производството, оценител на
търговски предприятия, оценител на машини
и съоръжения.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжени я, оценител на земеделск и земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Павлинка Йорданова Николова, машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Петко Луканов Пенков, машинен инженер.
Пет ър Га н чев Гат ев, ма ш и нен и н женер,
икономика на търговията, оценител на недви-
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жими имоти, машини и съоръжения, оценител
на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, специалност подвижен жп състав, специализация
„Експлоатация и ремонт на вагоните.“
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, оценител на недвижими
имоти и оценител на търговски предприятия
и вземания.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Снежана Младенова Кадиева, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност селскостопанска
техника, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Ц ве та н Лу к а Мачев, ма ш и нен и н женер,
оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Васил Ненов Кондов, машинен ин женер,
специалност двигатели с вътрешно горене.
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Илия Томов Брунков, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Димитър Маринов Бърдаров, машинен инженер, ремонт и поддържане на автомобилен
транспорт – оценки на МПС, машини и съоръжения, автотехнически експертизи – вътрешни
и международни превози.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта;
експертизи, свързани с безопасни условия на
труд, доктор по научна специалност „Автомобили, трактори и кари“.
Марин Иванов Роглев, инженер – двигатели
с вътрешно горене.
Невен Минчев Новаков, машинен ин женер – двигатели с вътрешно горене, и военен
инженер по експлоатация и ромент на автомобилна техника.
Николай Димитров Николов, технология и
управление на транспорта – автотехнически,
транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер по двигатели с вътрешно горене, електроуредба на
автомобила.
Пламен Иванов Кираджиев, инженер по ДВГ,
оценител на машини и съоръжения.
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Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
С т е фа н И в а нов С т е фа нов, д ви г ат е л и с
вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
(ДВГ), оценител на машини и съоръжения.
Тодор Пе т р ов Д ж у р ов, ма ш и нен и н же нер – ДВГ.
Христо Панайотов Казаков, машинен инженер (ДВГ), експерт по технически, авто- и
автотехнически експертизи, икономист, експерт
по с ъдебносче т овод н и и фи на нсово -ценови
експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Валентин Христов Тонев, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Валерий Гатев Велчев, инженер по съобщителна техника, автоматизация на свръзките.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
е лек т р о с н абд я в а не и е лек т р о о б з а в еж д а не,
експерт по здравословни и безопасни условия
на труд.
Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение за квалификация „Инженер-специалист по
електронни средства в устройствата и системите
за измерване, контрол и управление“.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог,
технология на ферментационните производства,
експерт техническо-технологична експертиза в
инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
допълнителна квалификация „Възобновяеми
енергийни източници“.
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжени я, оценител на земеделск и земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, специалност подвижен жп състав, специализация
„Експлоатация и ремонт на вагоните“.
Христо Д янков К ьосев, елект роин женер,
промишлена електроника.
5.4. Съдебна компют ърнотехническа експертиза
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер, компютърни системи и технологии.
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Гинка Тодорова Иванова, електроинженер
(автоматика, компютърна техника и технологии), оценител на недвижими имоти.
Йордан Любомиров Ангелов, инженер по
компютърна техника, магистър по специалността „Компютърна техника“.
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, автоматизирани системи за обработка на информация
и управление.
Л юбом и р Дон чев Н и колов, и н женер по
автоматика.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер
(компютърна техника).
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Артем Дойчинов Д жонгаров, ст роителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
А н к а Д и м и т р ова С т ой кова , с т р ои т е лен
инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен
архитектурен техник, оценител на недвижими
имоти, икономист по строителството.
Атанаска Илиева Коцева, водостроителен
техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност
промишлено и гражданско строителство, специализация „Конструкции“, експерт-оценител
на недвижими имоти.
Валерий Петров Янков, инженер по подемно-транспортни машини и строителни машини,
специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Георги Йорданов Андреев, строителен инженер.
Георги Любенов Георгиев, строителен техник.
Георги Петков Тодоров, инженер по транспортно строителство.
Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна
проектантска правоспособност.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество.
Добринка Енчева Вачкова, инженер-земеустроител, специалност земеустройство.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Е ф т и м Ла зар ов Ш и ш ма нов, с т р ои т е лен
техник.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог,
технология на ферментационните производства;
експерт техническо-технологична експертиза в
инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Йордан Петков Марков, строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
оценител на недвижими имоти.
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Коста Генчев Генов, строителен инженер по
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
М и н ко К а л чев Че рв ен ков, и н жене р по
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; експерт-оценител на машини и
съоръжения.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Миглена Андонова Найденова, инженер – геодезия, фотограметрия и картография.
Надя Савова Стефанова-Коларова, архитект
с пълна проектантска правоспособност.
Павлина Мотова А нгелова, минен инженер – геодезия.
Петко Димитров Топалов, инженер по пътно
строителство.
Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Станислава Христова Банова, строителен
инженер по транспортно строителство, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, оценител на машини
и съоръжения.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист, икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност селскостопанска
техника, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Труфка Христова Хай д у това, ст рои телен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна
техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженер-химик, техника и технология на взривни
работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
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6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Янков Стойчев, зооинженер.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик; ДНК анализ.
Пею Николов Пеев, химик, специалност – хими я, х имични тех нологии и мета л у рги я на
черни и цветни метали.
Снежана Минчева Стефанова, биология и
химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженерхимик.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация по система
за контрол и управление безопасността на храни
(система „НАССР“).
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
А лександър Апостолов Атанасов, инженер
по горско стопанство.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном (растителна защита), експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Д и м и т ри н к а Д и м и т рова Ен чева-Ненова,
инженер-агроном, агромениджър.
Димитър Стойнев Зарев, инженер по горско
стопанство със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, агроном растителна защита.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация по система
за контрол и управление безопасността на храни
(система „НАССР“).
Серафим Димитров Димитров, агроном по
растителна защита.
Стефан Христов Узунов, агроном-икономист.
Тодорка Ра л чева Бак ърд ж иева, аг рономполевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Руси Русев Добрев, специалист по изобразително изкуство и преподавател по рисуване
в средните училища, вписан в регистрите на
занаятчиите с предмет на дейност „Иконопис“
и „Художествена обработка на дърво“.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност
промишлено и гражданско строителство, специализация „Конструкции“, експерт-оценител
на недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и
управление на строителството, специализация
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„Управление на финансово-счетоводната дейност“, оценител на недвижими имоти.
М и н ко К а л чев Че рв ен ков, и н жене р по
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; експерт-оценител на машини и
съоръжения.
Н и кола й Георг иев Вачев, к ва л ифи к а ц и я
„Бижутер и златар“, оценка на благородните
метали и скъпоценни камъни.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, оценител на недвижими
имоти и оценител на търговски предприятия
и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност селскостопанска
техника, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Ца н ко На й денов Спасовск и, и коном ис т,
оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на
търговски предприятия и вземания.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Виктория Георгиева А нгелова, магистърфармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна
проектантска правоспособност.
Деян Димитров Хаджииванов, специалист
съдебностатистически експертизи; анализ на
издръж ката на ж ивот и ана лиз на изборни
резултати.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
е лек т р о с н абд я в а не и е лек т р о о б з а в еж д а не,
експерт по здравословни и безопасни условия
на труд.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански език, специалист по френска филология.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик; ДНК анализ.
Милена Иванова Обретенова, педагог по
руски език и литература.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на
статистическа информация.

С Т Р.

232

ДЪРЖАВЕН

Н и кола й Георг иев Вачев, к ва л ифи к а ц и я
„Бижутер и златар“.
Пламенна Ненова Ненова, класически музикални изкуства (оперен певец и режисьор).
Радка Маринова Крумова, икономист – счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светлана Цонева Братоева, икономист по
промишленост та, ОП У П, обработка на статистическата информация – икономическа и
бизнес статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика
и информатика, кому никационна техника и
технологии.
Тотка Георгиева Генова, машинен инженер,
специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г.
за съдебните преводачи за 2018 г. за съдебния
район на Окръжния съд – Велико Търново, и
Административния съд – Велико Търново
1. Преводачи от и на английски език
Трифон Мирославов Маринов.
Екатерина Кирилова Стоянова.
Силвия Евелинова Дешева.
Петя Аврамова Стефанова.
2. Преводачи от и на испански език
Соня Радославова Златева.
3. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Златева.
4. Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова.
5. Преводачи от и на арабски език
Силвия Евелинова Дешева.
6. Преводачи от и на руски език
Милена Иванова Обретенова.
Оксана Дмитриевна Байчева.
7. Преводачи от и на полски език
Десислава Янушова Желязкова.
8. Преводачи от и на литовски език
Радослава Косева Нейкова.
9976
94. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
професори по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за земята (Геоморфология и палеогеография) – един;
област на висше образование 3. Социа лни,
ст опа нск и и п ра вни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Журналистика) – един
на ¼ щат, двата конкурса със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи в ректорската канцелария на ШУ, Шумен,
ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107.
За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121,
GSM: 0899 901943.
145
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6. – Община Белово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че са изработени следните
проекти: 1. подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за въздушна линия
20 kV „Ливада бачия“ в участък от възлова
станция 20 kV „Яденица“ до стълб № 18 на територията на община Велинград – землище с.
Юндола, община Белово – землище гр. Белово;
2. подробен устройствен план за увеличаване на
обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“
с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен
напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ на
територията на община Велинград – землище на
с. Пашови, с. Юндола, и община Белово – землище гр. Белово, с. Сестримо. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да обжалват проектите в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
95
40. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частичен П У П – ПП за трасе на
нов уличен водопровод и за трасе на външно
електрозахранване в ПИ № 027013 по КВС на
м. Под Баира, землище на гр. Дебелец, община
Велико Търново, полски път, за водоснабдяване
и електрозахранване на жилищна сграда в ПИ
№ 027011 по КВС на м. Под Баира, землище
на гр. Дебелец, община Велико Търново. Проектът и придружаващата го документация се
намират в стая № 8 на Кметство – гр. Дебелец,
община Велико Търново, и могат да се разгледат
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
24
1. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява, че са изработени проекти
за: 1. подробен устройствен план (ПУП) за обект
„Увеличаване на обема на долния изравнител на
ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с
язовир „Чаира“ (обект „Яденица“) на територията
на община Велинград – с. Пашови, с. Юндола
и община Белово – гр. Белово, с. Сестримо; 2.
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) на обект „Въздушна линия 20 kV
„Ливада Бачия“ в участък от възлова станция
20 kV до стълб № 18. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до кмета на община
Велинград.
96
138. – Община К юстенди л на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в землището
на с. Драговищица, община Кюстендил, област
Кюстендил, приети с протокол № РД-18-249 от
4.12.2017 г. на комисия, назначена със Заповед
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№ ДС-22-284 от 27.11.2017 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на
плановете е областният управител на област
Кюстендил. Плановете се намират в Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 19. В едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил на основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ.
144

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против разпоредбата на чл. 32, т. 3,
буква „е“ от Наредба № 10 за ред и условия за
поставяне на преместваеми обекти и елементи
на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър. По
оспорването е образувано адм.д. № 3390/2017 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22.02.2018 г. от 11,10 ч.
135
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 33, чл. 53, ал. 1 и 2, чл. 72, ал. 1, т. 4
от Наредба № 2 за общинската собственост
на Общинск и я съвет – с. Ценово, по което
оспорване е образувано адм.д. № 509 по описа
на А дминистративния съд – Русе, за 2018 г.,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 14.02.2018 г. от 11 ч.
134
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че в А дминистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1224/2017 г. по описа на съда по протест
от прокурор в Окръжна прокуратура – София,
с който се оспорват като незаконосъобразни и
се иска отмяна на разпоредбите на чл. 5, ал. 2,
чл. 16, ал. 1, т. 8, чл. 119, ал. 3 и 4 и чл. 120
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Самоков, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 41 по
протокол № 3 от 18.12.2003 г. Административно
дело № 1224/2017 г. е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 14.03.2018 г.
от 10 ч.
127
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в А дминистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1220/2017 г. по описа на съда по протест
на прокурор в Окръжна прокуратура – София,
с който се оспорват като незаконосъобразни и
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се иска отмяна на разпоредбите на чл. 5, т. 2
и чл. 15, т. 8 от Правилника за организацията
и дейност та на общинск и я съвет, негови те
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 44 от
протокол № 4 от 25.02.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Божурище, изменен и допълнен с
Решение № 115 по протокол № 9 от 8.06.2017 г.
Административно дело № 1220/2017 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 14.03.2018 г. от 10 ч.
128
А дминистративният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 15,
ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общинския съвет
„Тунджа“ – Ямбол, по което е образувано адм.д.
№ 393/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 15.02.2018 г. от 10 ч.
132
А дминистративният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на чл. 11, ал. 1, т. 3 от
Пра ви л н и к а за орга н иза ц и я та и дей нос т та
на Общинск и я съвет – г р. Ел хово, неговите
ком иси и и вза и модейс т вие т о м у с общ и нската администрация, в сила от 23.12.2015 г.,
приет с Решение № 13/3/1 от протокол № 3
от 23.12.2015 г. на ОбС – гр. Елхово, изменен
с Решение № 251/23/2 от протокол № 23 от
4.09.2017 г. на ОбС – гр. Елхово, по което е
образу ва но а д м.д. № 1/2018 г. по оп иса на
А дминистративния съд – Ямбол, насрочено за
8.02.2018 г. от 10 ч.
133
Бургаският окръжен съд съобщава на Иймън
Андрю Мълейди, гражданин на Ирландия, че
срещу него е предявен иск от Евгени Кирилов
Вукански с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД
за обявяване за окончателен на сключен на
4.02.2011 г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – апартамент
№ 8 – мезонет, намиращ се в сграда № 3 на
почивен комплекс „Долче вита“ в гр. Свети
Влас, община Несебър, област Бу ргас, като
по него е образувано гр.д. № 1005 по описа за
2016 г. на съда. Указва на Иймън Андрю Мълейди да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародването на това съобщение в „Държавен
вестник“, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията със съобщение за връчване на препис от искова молба и за подаване
на писмен отговор (чл. 131 ГПК). Указва на
Иймън Андрю Мълейди, че ако не се яви в
съда в определения срок, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищеца.
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Пловдивският окръжен съд, гражданско исково отделение, I гр. състав, на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 876/2017 г. по искова молба на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
против Борислав Тошков Борисов от Пловдив,
ул. Добродол № 11, ет. 2, ап. 3, и Милена Кирилова Борисова от Своге, ул. Иглика № 1, с
която на основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
се иска отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в общ размер
275 334,94 лв., а именно:
От Борислав Тошков Борисов на основание
чл. 62, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 73 950 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ 8759075 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Борислав Тошков Борисов;
– сумата в размер 9734,07 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове с IBAN:
BG63R ZBB91551004656262 в „Райфайзен Банк
България“ – АД, с титуляр Борислав Тошков
Борисов;
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG24CECB97904078017200 в „ЦКБ“ – АД,
с титуляр Борислав Тошков Борисов;
– сумата в размер 43 252 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG31FINV91501000047355 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Борислав Тошков Борисов;
– сумата в размер 2180 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG40PRCB92301004342718 в „ПроКредит
Банк (България)“ – А Д, с титуляр Борислав
Тошков Борисов;
– сумата в размер 39 279 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG40PRCB92301004342718 в „ПроКредит
Банк (България)“ – А Д, с титуляр Борислав
Тошков Борисов;
– сумата в размер 28 437,33 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в евро с
IBAN: BG98UBBS80021428762710 в „Обединена
българска банка“ – А Д, с титуляр Борислав
Тошков Борисов.
От Милена Кирилова Борисова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG25FINV91501003723084 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Милена Кирилова Борисова;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG25FINV91501003723084 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Милена Кирилова Борисова;
– сумата в размер 6800 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG25FINV91501003723084 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Милена Кирилова Борисова;
– сумата в размер 35 686 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN: BG60UBBS80021055965719 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Милена Кирилова Борисова.

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

От Борислав Тошков Борисов и Милена Кирилова
Борисова на основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 22 616,54 лв., представляваща равностойността на направени погасителни
вноски по кредит;
– сумата в размер 6900 лв., получена от продажбата на МПС – „Деу Есперо“, peг. № В8618КК;
– сумата в размер 1000 лв., получена от
п р од а ж б ат а н а М ПС – „Ф и ат Б р а в а“, peг.
№ М2385АР.
Всички заинтересовани от производството
лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото, предмет на спора, в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението за образуваното пред
Окръжния съд – Пловдив, дело. Първото съдебно
заседание по делото ще се проведе на 26.04.2018 г.
от 10,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември № 167.
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ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
96. – „Пенсионноосигурително дружество –
Бъдеще“ – АД, София, на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Бележки
Приходи от такси
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
Професиона лен
пенсионен фонд

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

3.1

3 474

3 543

3.1

3

12

3.1

247

234

3 724

3 789

Разходи
Външни услуги

3.2

(1 106)

(1 062)

Персонал

3.2

(1 265)

(1 340)

Амортизации
Материални разходи

3.2

(74)

(76)

3.2

(48)

(69)

Други

3.2

(321)

(158)

(2 814)

(2 705)

910

1 084

3.3

148

137

3.14

(272)

(309)

786

912

-

(178)

Ре з у л т ат п р ед и
финансови разходи и специализирани резерви
Финансови приход и ( р а з ход и),
нето
Заделени (освоб о д е н и) с п е ц и ализирани резерви, нето
Печалба (загуба)
от дейността преди данъци
Приходи по отс рочен да н ъчен
актив

3.12

БРОЙ 5

Данък върху печалбата
Печалба (загуба)
от дейността след
данъци

ДЪРЖАВЕН
Бележки
3.12

Общ всеобхватен
доход за годината

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

(93)

(53)

693

681

693

681

Отчет за финансовото състояние
Бе31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
лежки (хил. лв.)
(хил. лв.)
Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини,
съоръжения
Не м а т е р и а л н и
активи
Инвестиционни
имоти
Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или
загубата
Отсрочен данъчен актив
Общо нетекущи
активи
Текущи активи
Търговски и други вземания
Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или
загубата
Банкови депозити
Парични средства и парични
еквиваленти
Материални запаси
Отложени разходи
Общо текущи активи

3.5

152

73

3.4

65

22

3.6

1 389

1 400

3.7

3 099

1 512

3.13

-

-

4 705

3 007

351

183

3.10

3.7

361

1 243

3.8

62

52

3.9

1 514

1 455

3.11

1

1

3.11

11

11

2 300

2 945

7 005

5 952

Общо активи

ВЕСТНИК

Резерв за гарантиране на минимална доходност
Пенсионни резерви
Общо специализирани резерви
Нетекущи задължения
Търговски и други задължения
Общо нетекущи
задължения
Текущи задължения
Търговски и други задължения
Задължения към
персонала
Задължения към
осигурителни
предприятия
Данъчни задължения
Задължения към
управляваните
фондове
Общо текущи задължения

С Т Р. 2 3 5   
Бе31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
лежки (хил. лв.)
(хил. лв.)
3.14

2 125

1 853

3.14

12

12

2 137

1 865

42

42

42

42

3.10

305

169

3.10

2

4

3.10

14

14

3.10

19

61

3.10

-

4

340

252

7 005

5 952

3.10

Общо пасиви

Отчет за паричния поток

Паричен поток от оперативна дейност
Постъпления от пенсионни фондове от такси
Плащания към пенсионни фондове за такси
По с т ъ п л ен и я /п л а щ ания на търговски контрагенти
Плащания за комисионни на осигурителни посредници
Парични потоци, свързани с персонала
Платени и възстановени
данъци върху печалбата

Пасиви

Други постъпления

Собствен капитал

Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни материални и нематериални активи
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи, нето

Основен капитал
Общи резерви
Непокрита загуба
Текуща печалба
(загуба)
Общо собствен
капитал
Специализирани
резерви

3.15

6 000

6 000

68

-

(2 275)

(2 888)

693

681

4 486

3 793

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

3 618

3 779

(5)

(6)

(1 052)

(1 239)

(375)

(132)

(1 185)

(1 219)

(212)

-

-

207

(11)

(122)

778

1 268

(78)

(28)

(641)

(375)

С Т Р.
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Парични потоци, свързани с текущи финансови активи, нето
Постъпления от лихви,
комисионни, дивиденти,
нето
Парични потоци от операции с чуждестранна
валута
Парични потоци от инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Паричен поток от финансова дейност
Плащания на задължения по лизингови договори
Нетен паричен поток от
финансова дейност
Нетен паричен поток
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

(9)

241

53

9

-

-

38

17

3.7

160 315

133 807

(136)

3.8

8 057

9 108

3.9

15 257

16 049

3.10

6 526

6 880

(82)

(17)

Парични средства
Инвестиционни
имоти
Краткосрочни
вземания

3.11

10 450

9 165

(82)

(17)

200 605

175 009

59

1 115

1 455

340

529

469

1 514

1 455

199 699

174 287

248

147

(637)

(2 888)

3 112

-

681

681

6 000

(2 207)

3 793

6 000

(2 207)

3 793

-

693

693

6 000

(1 514)

4 486

Салдо към 1.01.2015 г.
Увеличение

Резерв за  
Пенсионен гарантиране
резерв
минимална  
(хил. лв.)
доходност
(хил. лв.)
10

1 544

2

309

Салдо към 31.12.2015 г.

12

1 853

Салдо към 1.01.2015 г.

12

1 853

-

272

12

2 125

Увеличение
Салдо към 31.12.2015 г.



Бе- 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)

Общо активи
Пасиви
Резерв за гарантиране на минимална доходност
Дългосрочни задължения
към
осигурени лица
Краткосрочни
задължения към
ПОД
Други краткосрочни задължения

3.12
3.12

Общо пасиви

Специализирани
резерви

Съставител: 	
Б. Божилов

96а. – „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние

Банкови депозити

Основен Финансов Общо собсткапитал
резултат вен капитал
(хил. лв.) (хил. лв.)
(хил. лв.)
6 000

БРОЙ 5

Активи
Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или
загубата

Отчет за промените в собствения капитал

Салдо към
1.01.2015 г.
Финансов
резултат
2015 г.
Салдо към
31.12.2015 г.
Салдо към
1.01.2016 г.
Финансов
резултат
2016 г.
Салдо към
31.12.2016 г.

ВЕСТНИК

Изпълнителни
директори:
В. Милев
А. Шотов

129

106

200 605

175 009

Отчет за всеобхватния доход

Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Лихви
Приходи от валутни операции
Инвестиционни
имоти
Приходи от дивиденти
Разходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Разходи от валутни операции
Инвестиционни
имоти
Доход (загуба)
Общ всеобхватен
доход за годината

Бележки

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

3.1
3.2

50 566
4 638

49 517
4 727

3.3

549

554

3.6

211

237

3.2

346
56 310

558
55 593

3.4

(51 699)

(50 357)

3.5

(549)

(505)

3.6

(415)
(52 663)
3 647

(78)
(50 940)
4 653

3 647

4 653

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 7   

Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица

Стойност на нетните активи към
началото на годината
Увеличение на
стойността
на
нетните активи
Постъпления за
осигурени лица
Постъпления от
лихви НАП
Прехвърлени
средства от други
пенсионни фондове
Доход от управление на активите
Други увеличения
Намаление
на
стойността
на
нетните активи
Средства за изплащане на наследници на осигурени лица
Прехвърлени
средства към
други пенсионни
фондове
Средства за прехвърляне към
НОИ
Загуба от управление на активи
Прехвърлени
средства към пенсионнен
резерв
Начислени такси
и удръжки за ПОД
„Бъдеще“ – АД

Бележки

2016 г.
(хил. лв.)

174 756

2015 г.
(хил. лв.)

145 624

3

-

(3 373)

(3 368)

Постъпления от дивиденти

393

533

Постъпления от лихви
35 343

67

-

1 461

4 937

3 647
1
45 330

4 653
44 933

Плащания лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции
Плащания от сделки с
инвестиции
Постъпления от парични
потоци при сделки с чужда валута
Плащания при сделки с
чужда валута
Постъпления, свързани с
инвестиционни имоти
Плащания, свързани с
инвестиционни имоти
Други постъпления

(160)

(15 218)

3.13

Стойност на нетните активи към
края на годината
по индивидуалните партиди на
осигурените лица

(151)

(11 920)

(1 006)

(346)

-

-

-

(2)

(3 474)
(19 858)

(3 382)
(15 801)

200 228

174 756

Отчет за паричния поток
2016 г.
(хил. лв.)
Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)
Плащания, свързани с
осигурени лица
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове

2015 г.
(хил. лв.)

40 221

35 354

(1 141)

(417)

1 462

4 937

(15 219)

(11 920)

2015 г.
(хил. лв.)

Постъпления от пенсионноосигурително дружество
Плащания към пенсионноосигурително дружество
Плащания дивиденти

40 154

2016 г.
(хил. лв.)

Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Парични средства в началото на годината

-

(38)

4 643

4 563

(2 124)

(493)

82 241

71 090

(108 086)

(98 251)

31

40

(32)

(30)

265

119

(39)

(820)

89

469

(126)

(29)

(792)

1 739

16 049

14 310

Парични средства в края
на годината
Съставител: 	
Б. Божилов

15 257
16 049
Изпълнителни
директори:
В. Милев

А. Шотов
96б. – „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Бе2016 г.
2015 г.
лежки
(хил. лв.)
(хил. лв.)
Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
3.1
3 488
2 944
Приходи от лихви
3.2
262
261
Приходи от дивиденти
3.2
24
62
Инвестиционни
имоти
3.4
1
1
Разходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Инвестиционни
имоти

3 775

3 268

3.3

(3 655)

(3 031)

3.4

(22)

(2)

(3 677)

(3 033)

С Т Р.

238

Резултат преди
покриване разлика от минимална доходност
от ПОД
Общ всеобхватен доход за годината

ДЪРЖАВЕН
Бележки

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

98

235

98

235

Отчет за финансовото състояние
Бе31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
лежки
Активи
Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или
загубата
Банкови депозити
Парични средства
Инвестиционни
имоти
Краткосрочни
вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени лица
Краткосрочни
задължения към
ПОД
Други краткосрочни задължения
Общо пасиви

3.6
3.7
3.8

    10 370
         450
      1 215

      7 894
         901
      1 501

3.9

         215

         237

3.10

         599
    12 849

         467
    11 000

    12 822

    10 990

3.11

           18

           10

3.11

             9
    12 849

              
    11 000

Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица

Стойност на нетните активи към
началото на годината
Уве л и чен ие на
стойност та на
нетните активи
Постъпления за
осигурени лица
Постъпления от
лихви (НАП)
Прехвърлени
средства от други
пенсионни фондове
Доход от управление на активите
Нама ление на
стойност та на
нетните активи

Бележки

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

10 990

9 224

3 113

2 496

6

-

50

462

98
3 267

235
3 193

ВЕСТНИК

Средства за изплащане на осигурени лица
и
наследници
Прехвърлени
средства към
други пенсионни
фондове
Прехвърлени
средства към
държавния бюджет и НОИ
Начислени такси и удръжки
за ПОД „Бъдеще“ – АД

БРОЙ 5
Бележки

3.12

Стойност на нетните активи към
края на годината
по индивидуалните партиди на
осигурените лица

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

(49)

(76)

(991)

(946)

(148)

(180)

(247)
(1 435)

(225)
(1 427)

12 822

10 990

Отчет за паричния поток

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани
с осигурени лица (от
НАП)
Плащания, свързани с
осигурени лица
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове
Постъпления от пенсионноосигурително дружество
Плащания към пенсионноосигурително дружество
Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви
Плащания на лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции
Плащания от сделки с
инвестиции
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината
Съставител: 	
Б. Божилов


2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

3 119

2 496

(189)

(256)

50

462

(991)

(946)

1

-

(238)

(225)

5
501
(406)

62
247
(3)

2 289

1 824

(4 427)

(2 873)

(286)

788

1 501

713

1 215

1 501

Изпълнителни
директори:
В. Милев
А. Шотов
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ДЪРЖАВЕН

96в. – „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи
на разположение на осигурените лица
Бе2016 г.
2015 г.
лежки
(хил. лв.)
(хил. лв.)
Стойност на нетните активи към
началото на годината
2 926
3 016
Ув е л и ч е н и е н а
стойност та на
нетните активи
Постъпления от
осигурени лица
34
97
Прехвърлени
средства от други
пенсионни фондове
1
4
Доход от управление на активите
13
71
48
172
Намаление на
стойността на нетните активи
Средства за изплащане на осигурени лица, пенсионери и наследници
(236)
(175)
Прехвърлени
средства към други пенсионни фондове
(89)
(75)
Прехвърлени
средства към държавния бюджет
(2)
Загуба от управление на активи
(10)
Начислени
такси и удръжки за
ПОД „Бъдеще“ – АД
3.11
(2)
(327)
(262)
Стойност на нетните активи към
края на годината
по индивидуалните партиди на осигурените лица
2 647
2 926
Отчет за всеобхватния доход
Бележки
Приходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Лихви
Инвестиционни
имоти
Приходи от дивиденти
Разходи от инвестиции
Операции с ценни книжа

2016 г.
(хил. лв.)

2015 г.
(хил. лв.)

3.1
3.2

1 117
48

1 208
64

3.4

1

-

3.2

7
1 173

23
1 295

3.3

(1 141)

(1 223)

ВЕСТНИК

Инвестиционни
имоти

С Т Р. 2 3 9   
Бележки

2016 г.
(хил. лв.)

3.4

(19)
(1 160)

(1)
(1 224)

13

71

Общ в с е о бх ватен доход за годината

2015 г.
(хил. лв.)

Отчет за финансовото състояние
Бе31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
лежки (хил. лв.)
(хил. лв.)
Активи
Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или
загубата
Парични средства
Инвестиционни
имоти
Краткосрочни
вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени лица и пенсионери
Краткосрочни
задължения към
ПОД
Други краткосрочни задължения
Общо пасиви

3.5

2 204

2 487

3.7

174

164

3.8

180

198

3.9

91

81

2 649

2 930

2 647

2 926

3.11

1

3

3.10

1
2 649

1
2 930

Отчет за паричния поток
2016 г.
(хил. лв.)
Паричен поток от пенсион но о си г у ри т ел на
дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с
осигурени лица и пенсионери
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове
Постъпления от пенсионноосигурително дружество
Плащания към пенсионноосигурително дружество
Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с инвестиции
Плащания от сделки с
инвестиции

2015 г.
(хил. лв.)

34

97

(236)

(175)

2

4

(88)

(75)

-

4

(5)

(15)

-

23

40

59

530

331

(266)

(210)

С Т Р.

240

ДЪРЖАВЕН
2016 г.
(хил. лв.)

Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток
от оперативна дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в
края на годината
Съставител: 	
Б. Божилов

109

2015 г.
(хил. лв.)

18

6

(19)

(8)

10

41

164

123

174
164
Изпълнителни
директори:
В. Милев
А. Шотов

3. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на
БФСТ свиква общо събрание на 19.02.2018 г. в
10 ч. в сградата на Министерството на младежта и спорта, София, бул. Васил Левски № 75,
ет. 7, офиса на БФСТ, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на БФСТ за 2017 г.; 2.
финансов отчет на БФСТ за 2017 г.; 3. бюджет

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

на БФСТ за 2018 г.; 4. държавен и международен спортен календар за 2018 г.; 5. приемане на
нови клубове за членове; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.10
от устава на БФСТ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място в 11 ч. при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
126
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на търговците на едра строителна
техника“ (АТЕСТ) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 12.03.2018 г. в 17 ч. в
хотел „Маринела“ в София 1407, бул. Джеймс
Баучер № 100, при следния дневен ред: 1. одобрение на отчета за дейността и разходването на
бюджета за 2017 г.; 2. одобрение на бюджета на
АТЕСТ за 2018 г.; 3. приемане на нови членове
в АТЕСТ; 4. изключване на членове от АТЕСТ;
5. разни. Общото събрание се счита за законно,
ако присъстват най-малко половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно същия ден, при същия дневен ред и се
счита за законно колкото и членове да се явят.
146

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
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