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химичните вещества и смеси, приет от 44-то
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Президент на Републиката:
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Министър на правосъдието:
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за за
щита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.;
изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г.,
бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от
2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г.,
бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61
от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от
2017 г. и бр. 53 и 98 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 21е, ал. 3 се създава т. 11:
„11. музикални тръбни органи.“
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят
следните допълнения:
1. В § 1, т. 63 след думата „енергия“ се
добавя „или задвижвани от тяга, захранвани
от външен източник на енергия“.
2. В § 1б накрая се добавя „и на Директива
(ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на
Директива 2011/65/ЕС относно ограничението
за употребата на определени опасни вещества
в електрическото и електронното оборудване
(ОВ, L 305/8 от 21 ноември 2017 г.)“.
§ 3. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 84
от 2012 г.) в преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 12:
а) създава се нова т. 5:
„5. всяко друго ЕЕО, което се пуска на
пазара преди 22 юли 2019 г. и което не е в
обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1 – 10;“
б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея се
създава буква „ж“:
„ж) всяко друго ЕЕО, което се пуска на
пазара преди 22 юли 2019 г. и което не е в
обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1 – 10;“

в) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя
така:
„7. повторно използвани резервни части,
възстановени от ЕЕО, при условие че повторната употреба на резервни части се осъществява в подлежащи на одит затворени свързани
системи за връщане между стопански субекти
и потребителят е уведомен за тази повторна
употреба, ако са изпълнени следните условия:
а) употребените резервни части са възстановени от ЕЕО, пуснато на пазара преди
1 юли 2006 г., и употребени в ЕЕО, пуснато
на пазара преди 1 юли 2016 г.;
б) употребените резервни части са възстановени от медицински изделия по чл. 2, ал. 1,
т. 1 и 3 от Закона за медицинските изделия
или от промишлени прибори за контрол и
управление, пуснати на пазара преди 2 юли
2014 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара
преди 22 юли 2024 г.;
в) употребените резервни части са възстановени от ин витро диагностични медицински
изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г.
и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди
22 юли 2026 г.;
г) употребените резервни части са възстановени от промишлени прибори за контрол и
управление, пуснати на пазара преди 22 юли
2017 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара
преди 22 юли 2027 г.;
д) употребените резервни части са възстановени от друго ЕЕО, пуснато на пазара преди
22 юли 2019 г. и употребено в ЕЕО, пуснато
на пазара преди 22 юли 2029 г. и което не е
в обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1 – 10;“.
2. Параграф 13 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите (ДВ, бр. 58 от 2015 г.) в
преходните и заключителните разпоредби в
§ 62 ал. 4 се изменя така:
„(4) До 31 декември 2016 г. таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат по досегашния
ред и в досегашните размери. От 1 януари
2017 г. таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване се изчисляват
и заплащат по новия ред и в новите размери,
определени с тарифата по чл. 194, ал. 6.“
§ 5. Законът влиза в сила от ден я на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 4, който влиза в сила от
1 август 2016 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1184
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УКАЗ № 34
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от
44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.,
повторно приет на 20 февруари 2019 г.
Издаден в София на 21 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от
2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и
103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от
2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г.,
бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 81 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7
от 2018 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените
отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на
личните им данни, доколкото същите не са
уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ,
L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/679“.
(2) С този закон се определят и правила
във връзка със защитата на физическите
лица при обработването на лични данни от
компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления
или изпълнението на наказания, включително
предпазването от заплахи за обществения ред
и сигурност и тяхното предотвратяване.
(3) Целта на закона е да осигури защита на
физическите лица във връзка с обработването
на лични данни в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/679, както и във връзка с обработването на лични данни от компетентните
органи за целите по ал. 2.
(4) Този закон урежда и:
1. статута на Комисията за защита на личните данни като надзорен орган, отговорен
за защита на основните права и свободи на
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физическите лица във връзка с обработването
и улесняването на свободното движение на
лични данни в Европейския съюз;
2. правомощията на Инспектората към
Висшия съдебен съвет при осъществяването
на надзор при обработването на лични данни
в случаите по чл. 17;
3. средствата за правна защита;
4. акредитирането и сертифицирането в
областта на защитата на личните данни;
5. особени случаи на обработване на лични данни.
(5) Този закон не се прилага за обработването на лични данни за целите на отбраната на
страната и националната сигурност, доколкото
в специален закон не е предвидено друго.
(6) Този закон не се прилага за обработването на лични данни на починали лица,
освен в случаите по чл. 25е.
(7) При обработването на лични данни по
чл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 държавите,
които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и
Конфедерация Швейцария са равнопоставени
на държавите – членки на Европейския съюз.
Всички други държави са трети държави.
(8) При обработването на лични данни за
целите по чл. 42, ал. 1 държавите, участващи
в изпълнението, прилагането и развитието
на достиженията на правото от Шенген, са
равнопоставени на държавите – членки на
Европейския съюз. Всички други държави са
трети държави.“
§ 2. Членове 2, 3, 4 и 5 се отменят.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комиси ята за защита на личните
данни, наричана по-нататък „комисията“, е
постоянно действащ независим надзорен орган,
който осъществява защитата на лицата при
обработването на техните лични данни и при
осъществяването на достъпа до тези данни,
както и контрола по спазването на Регламент
(ЕС) 2016/679 и на този закон.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София, а
нейният председател е първостепенен разпоредител с бюджет.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Председателят и членовете на комисията
изпълняват функциите си и след изтичането
на мандата им до избора на новите председател и членове.“
2. В ал. 6 думите „31 януари“ се заменят
с „31 март“.
§ 5. В чл. 9 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При осъществяването на своята дейност
комисията се подпомага от администрация.
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(2) Комисията урежда в правилник своята
дейност, дейността на администрацията си и
реда за разглеждане на производствата пред
нея и го обнародва в „Държавен вестник“.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Комисията изпълнява задачите по
чл. 57 от Регламент (ЕС) 2016/679.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Освен задачите по ал. 1, комисията:
1. ана лизи ра и осъщест вява ц я лостен
надзор и осигурява спазването на Регламент
(ЕС) 2016/679, на този закон и на нормативните актове в областта на защитата на лични
данни, освен в случаите по чл. 17;
2. издава подзаконови нормативни актове
в областта на защитата на личните данни;
3. осигурява прилагането на решенията на
Европейската комисия в областта на защитата
на личните данни и изпълнението на задължителните решения на Европейския комитет
по защита на данните по чл. 65 от Регламент
(ЕС) 2016/679;
4. участва в международното сътрудничество с други органи по защита на личните данни
и международните организации по въпросите
в областта на защитата на личните данни;
5. участва в преговорите и сключването на
двустранни или многостранни споразумения
по въпроси от своята компетентност;
6. организира, координира и провеж да
обучение в областта на защитата на личните
данни;
7. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията є, в
случаите, предвидени в закон.“
3. Досегашната ал. 2 се отменя.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 7. Създават се чл. 10а – 10г:
„Чл. 10а. (1) Комисията упражнява правомощията по чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Комисията има и следните правомощия:
1. сезира съда за нарушаване на Регламент
(ЕС) 2016/679;
2. дава указания, издава насоки, препоръки
и най-добри практики във връзка със защитата
на личните данни.
Чл. 10б. На комисията може да се възлагат
други задачи и правомощия само със закон.
Чл. 10в. (1) Комисията участва в механиз
ма за съгласуваност по чл. 63 от Регламент
(ЕС) 2016/679 и осъществява сътрудничество с
водещия или със засегнатите надзорни органи
на държавите – членки на Европейския съюз,
включително като обменя информация, предоставя или иска взаимопомощ или участва
в съвместни операции съгласно Регламент
(ЕС) 2016/679.
(2) Формите на участие в механизма за
съгласуваност, предоставянето и искането

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

на взаимопомощ и участието в съвместни
операции, както и процедурите, по които те
се осъществяват, се определят с правилника
по чл. 9, ал. 2.
Чл. 10г. При упражняване на задачите и
правомощията си по отношение на администратори или обработващи лични данни,
които са микропредприятия, малки и средни
предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за
малките и средните предприятия, комисията
взема предвид техните специални потребности
и налични ресурси.“
§ 8. В чл. 11, т. 4 думите „чл. 43, ал. 2“ се
заменят с „чл. 87, ал. 3“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „предварителни, текущи и
последващи проверки за спазване на този закон“ се заменят с „предварителни консултации,
проверки и съвместни операции за спазване
на Регламент (ЕС) 2016/679 и на този закон“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Освен в случаите по чл. 36, параграф
1 от Регламент (ЕС) 2016/679 предварителни
консултации се извършват и когато се обработват лични данни в изпълнение на задача в
обществен интерес, включително обработване
във връзка със социалната закрила и общественото здраве. В този случай комисията може
да разреши обработването преди изтичането
на срока по чл. 36, параграф 2 от Регламент
(ЕС) 2016/679.
(3) Предварителните консултации се извършват съгласно чл. 36, параграфи 2 и 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679.
(4) Проверки се извършват по инициатива
на комисията, по жалба на заинтересовани
лица или след подаден сигнал.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато в хода на проверката се установи административно нарушение, се образува
административнонаказателно производство.“
4. Създава се нова ал. 9:
„(9) Независимо от административното наказание, при установяване на административно
нарушение може да се приложи принудителна
административна мярка по глава девета.“
5. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
6. Създава се ал. 11:
„(11) Съвместни операции с надзорни органи
на други държави – членки на Европейския
съюз, съгласно чл. 62 от Регламент (ЕС)
2016/679 се извършват по целесъобразност за
съвместни разследвания и съвместни мерки
за изпълнение и в тях участват освен лицата
по ал. 1 и членове или упълномощени представители от надзорния орган на съответната
държава – членка на Европейския съюз.“
§ 10. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) При поискване администраторът и обработващият лични данни оказват
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съдействие на комисията при изпълнение на
нейните задачи и правомощия.
(2) Когато при упражняването на правомощията на комисията по чл. 58, параграф
1, букви „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679
може да се наруши задължение на администратора или обработващия лични данни за
опазване на професионална тайна или друго
задължение за опазване на тайна, произтичащо
от закон, администраторът или обработващият
лични данни отказва предоставяне или достъп
само до информацията, защитена като тайна.
(3) Когато информацията съдържа данни,
представляващи класифицирана информация,
се прилага редът за достъп по Закона за защита
на класифицираната информация.“
§ 11. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) Председателят, членовете на комисията и служителите от администрацията,
назначени по трудово правоотношение, имат
право ежегодно на представително облекло на
стойност до две минимални работни заплати,
като средствата се осигуряват от бюджета
на комисията. Индивидуалният размер на
средствата се определя от председателя на
комисията при условия и по ред, определени
с правилника по чл. 9, ал. 2.“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Комисията извършва акредитация на сертифициращи органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 въз основа
на изисквания, определени от нея или от
Европейския комитет по защита на данните.
(2) Акредитацията се издава съгласно чл. 43,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 за срок
5 години и може да се поднови.
(3) Комисията отнема акредитацията на
сертифициращ орган, когато не са спазени
условията за акредитация или когато предприетите от сертифициращия орган действия
нарушават този закон или Регламент (ЕС)
2016/679.
(4) Решенията на комисията за отнемане
на акредитация по ал. 3 може да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(5) Условията, включително изискванията
по ал. 1, и редът за акредитация и отнемане
на акредитацията се определят с наредба,
приета от комисията. Наредбата се обнародва
в „Държавен вестник“.
(6) Критериите, механизмите и процедурите
за сертифициране, печати и маркировки се
определят с наредба, приета от комисията. Наредбата се обнародва в „Държавен вестник“.“
§ 13. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Комисията одобрява проекти
на кодекси за поведение по сектори и области на дейност съгласно чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2016/679. Условията, редът и критериите
за одобряване на кодексите за поведение се
определят с правилника по чл. 9, ал. 2.
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(2) Комисията извършва акредитация на
органи за наблюдение на одобрени кодекси
за поведение по ал. 1 в съответствие с чл. 41
от Регламент (ЕС) 2016/679.
(3) Изискванията за акредитация по ал. 2
и редът за акредитация и отнемане на акредитацията се определят с наредба, приета от
комисията. Наредбата се обнародва в „Държавен вестник“.
(4) Комисията отнема акредитацията на
орган за наблюдение на одобрени кодекси за
поведение, когато не са спазени изискванията
за акредитация, или когато предприетите от
органа действия нарушават този закон или
Регламент (ЕС) 2016/679.
(5) Решенията на комисията за отнемане
на акредитация по ал. 4 може да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 14. Създава се нов чл. 15:
„Чл. 15. (1) Комисията води следните публични регистри:
1. регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили
длъжностни лица по защита на данните;
2. регистър на акредитираните по чл. 14
сертифициращи органи;
3. регистър на кодексите за поведение по
чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Комисията води следните регистри,
които не са публични:
1. регистър на нарушенията на Регламент
(ЕС) 2016/679 и на този закон, както и на
предприетите мерки в съответствие с упражняването на правомощията по чл. 58, параграф
2 от Регламент (ЕС) 2016/679;
2. регистър на уведомленията за нарушения
на сигурността на личните данни по чл. 33 от
Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 67.
(3) Редът за създаване и поддържане на
регистрите по ал. 1 и 2 и достъпът до тях се
определят съгласно Закона за електронното
управление, а съдържанието им – с правилника по чл. 9, ал. 2.“
§ 15. Създава се нов чл. 16:
„Чл. 16. (1) Условията и редът за провеждане
на обучение по чл. 10, ал. 2, т. 6 се определят
с правилника по чл. 9, ал. 2.
(2) Комисията издава сертификат на лицата,
преминали обучение по ал. 1, след успешно
положен изпит. Сертификатът се издава за
срок три години. След изтичането на срока
по изречение второ сертификат се подновява
след успешно положен изпит при условия и по
ред, определени с правилника по чл. 9, ал. 2.
(3) Наличието на сертификат по ал. 2 не
може да бъде задължително условие за назначаване или изпълнение на функциите на
длъжностно лице по защита на данните.
(4) За обучението по ал. 1 се събират такси,
освен в случаите на обучение, организирано
и проведено по инициатива на комисията.
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Таксите се определят с тарифа, одобрена
от Министерския съвет по предложение на
комисията.“
§ 16. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Инспекторат към Висшия съдебен съвет“.
§ 17. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, наричан по-нататък „инспектората“,
осъществява надзор и осигурява спазването
на Регламент (ЕС) 2016/679, на този закон и
на нормативните актове в областта на защитата на личните данни при обработване на
лични данни от:
1. съдa при изпълнение на функциите му
на орган на съдебната власт, и
2. прокуратурата и следствените органи
при изпълнение на функциите им на органи
на съдебната власт за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления
или изпълнението на наказания.
(2) Редът за осъществяване на дейността по
ал. 1, включително за извършване на проверки и за разглеждане на производствата пред
инспектората, се определя с правилника по
чл. 55, ал. 8 от Закона за съдебната власт.
(3) При осъществяване на надзора по ал. 1
се прилага и чл. 12а.“
§ 18. Член 17а се изменя така:
„Чл. 17а. (1) При осъществяване на надзора при обработване на лични данни от съдa
при изпълнение на функциите му на орган
на съдебната власт, освен при обработване
на лични данни за целите по чл. 42, ал. 1
инспекторатът:
1. изпълнява задачите по чл. 57, параграф
1, букви „а“ – „и“, „л“, „ф“ и „х“ и параграфи
2 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
2. упражнява правомощията по чл. 58, параграф 1, букви „а“, „б“, „г“, „д“, „е“, параграф
2, букви „а“ – „ж“, „и“ и „й“ и параграф 3,
букви „а“, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679;
3. прилага съответно списъка, изготвен
от комисията съгласно чл. 35, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с изиск
ването за оценка на въздействието върху
защитата на данните;
4. сезира съда за нарушаване на Регламент
(ЕС) 2016/679.
(2) Освен задачите и правомощията по
ал. 1 инспекторатът:
1. участва в международното сътрудничество с други органи по защита на личните данни
и международните организации по въпросите
в областта на защитата на личните данни;
2. дава указания, издава насоки, препоръки
и най-добри практики във връзка със защитата
на личните данни.
(3) При осъществяване на надзора при обработване на лични данни за целите по чл. 42,
ал. 1 от съдa, прокуратурата и следствените
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органи при изпълнение на функциите им на
органи на съдебната власт инспекторатът изпълнява задачите и упражнява правомощията
по глава осма.“
§ 19. Член 17б се изменя така:
„Чл. 17б. (1) Инспекторатът извършва предварителни консултации:
1. в случаите по чл. 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;
2. при обработване на лични данни в изпълнение на задача в обществен интерес; в
този случай инспекторатът може да разреши
обработването преди изтичането на срока по
чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Предварителните консултации се извършват съгласно чл. 36, параграфи 2 и 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679.“
§ 20. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) При осъществяване на надзора по
чл. 17, ал. 1 инспекторатът извършва проверки,
предвидени в годишната му програма или по
сигнали. За сигнал се приема и публикация
в средствата за масово осведомяване.
(2) Проверката се извършва от главния
инспектор или от инспектор, който се подпомага от експерти, въз основа на заповед на
главния инспектор.“
§ 21. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Проверката приключва с акт за
резултати, в който се отразяват направените
констатации и при необходимост се правят
препоръки.
(2) Когато при проверката бъде установено
нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 и на
този закон, в зависимост от характера и степента на нарушението се прилагат мерките по
чл. 58, параграф 2, букви „а“ – „ж“ и „й“ от
Регламент (ЕС) 2016/679 или по чл. 80, ал. 1,
т. 3, 4 и 5 и/или се налагат административни
наказания в съответствие с чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и по глава девета.
(3) Мерките по чл. 58, параграф 2, букви
„а“ – „ж“ и „й“ от Регламент (ЕС) 2016/679
и по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 се прилагат с
решение на инспектората по предложение на
инспектора, извършил проверката.“
§ 22. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Главният инспектор, инспекторите
и съдебните служители в администрацията
на инспектората са длъжни да не разгласяват и да не се възползват за свое или чуждо
облагодетелстване от информацията, представляваща защитена от закон тайна, която
им е станала известна при осъществяване на
тяхната дейност по този закон, до изтичане
на срока за защитата є.“
§ 23. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Инспекторатът води следните
регистри, които не са публични:
1. регистър на нарушенията на Регламент
(ЕС) 2016/679 и на този закон, както и на
предприетите мерки в съответствие с упраж-
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няването на правомощията по чл. 58, параграф
2, букви „а“ – „ж“, „и“ и „й“ от Регламент
(ЕС) 2016/679;
2. регистър на уведомленията за нарушения
на сигурността на личните данни по чл. 33 от
Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 67.
(2) Редът за създаване и поддържане на
регистрите по ал. 1 и достъпът до тях се определят съгласно Закона за електронното управление, а съдържанието им – с правилника
по чл. 55, ал. 8 от Закона за съдебната власт.“
§ 24. Членове 22 и 22а се отменят.
§ 25. Глава четвърта с чл. 23 – 25 се отменя.
§ 26. Създава се глава четвърта „а“ с
чл. 25а – 25о:
„Глава четвърта „а“
ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА
ЛИЧНИ ДАННИ. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 25а. Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на администратор
или обработващ лични данни без правно
основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679 или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент, в срок
един месец от узнаването администраторът
или обработващият лични данни ги връща,
а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или
унищожава. Изтриването и унищожаването
се документират.
Чл. 25б. Администраторът и обработващият лични данни уведомяват комисията за
имената, единния граждански номер или личния номер на чужденец или друг аналогичен
идентификатор, и за данните за контакт на
длъжностното лице по защита на данните,
както и за последващи промени в тях. Формата
и съдържанието на уведомлението и редът за
подаването му се определят с правилника по
чл. 9, ал. 2.
Чл. 25в. Обработването на данни на субект
на данни – лице, ненавършило 14 години, въз
основа на съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11
от Регламент (ЕС) 2016/679, включително в
случаите на пряко предлагане на услуги на
информационното общество по смисъла на
чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия, е законосъобразно само ако съгласието
е дадено от упражняващия родителски права
родител или от настойника на субекта на
данните.
Чл. 25г. Администратор или обработващ
лични данни може да копира документ за
самоличност, свидетелство за управление
на моторно превозно средство или документ
за пребиваване само ако това е предвидено
със закон.
Чл. 25д. (1) Администраторът или обработващият лични данни приема и прилага правила
при мащабно обработване на лични данни
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или при систематично мащабно наблюдение
на публично достъпни зони, включително
чрез видеонаблюдение, с които въвежда подходящи технически и организационни мерки
за защита на правата и свободите на субек
тите на данни. Правилата за систематично
мащабно наблюдение на публично достъпни
зони съдържат правните основания и целите
за изграждане на система за наблюдение,
териториалния обхват на наблюдение и средствата за наблюдение, срока на съхранение
на записите с информация и изтриването им,
правото на достъп от страна на наблюдаваните лица, информиране на обществеността
за осъществяваното наблюдение, както и
ограничения при предоставяне на достъп до
информацията на трети лица.
(2) Комисията дава насоки на администраторите и на обработващите лични данни при
изпълнение на задължението им по ал. 1,
които публикува на интернет страницата си.
Чл. 25е. (1) Администраторът или обработващият лични данни може да обработва
лични данни на починали лица само при
наличие на правно основание за това. В тези
случаи администраторът или обработващият
лични данни предприема подходящи мерки
за недопускане на неблагоприятно засягане
на правата и свободите на други лица или на
обществен интерес.
(2) Администраторът осигурява при поискване достъп до лични данни на починало
лице, включително предоставя копие от тях,
на наследниците му или на други лица с
правен интерес.
Чл. 25ж. (1) Свободен публичен достъп до
информация, съдържаща единен граждански
номер или личен номер на чужденец, не се
допуска, освен ако закон предвижда друго.
(2) Администраторите, предоставящи услуги по електронен път, предприемат подходящи технически и организационни мерки,
които не позволяват единният граждански
номер или личният номер на чужденец да е
единственото средство за идентификация на
потребителя при предоставяне на отдалечен
достъп до съответната услуга.
(3) За целите на предоставяне на административни услуги по електронен път при
условията на Закона за електронното управление администраторът осигурява възможност
на субекта на данни да се идентифицира по
ред, предвиден със закон.
Чл. 25з. (1) Обработването на лични данни
за журналистически цели, както и за академичното, художественото или литературното
изразяване, е законосъобразно, когато се
извършва за осъществяване на свободата на
изразяване и правото на информация, при
зачитане на неприкосновеността на личния
живот.
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(2) При разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който лични
данни, събрани за целите по ал. 1, стават
достъпни, балансът между свободата на изразяване и правото на информация и правото
на защита на личните данни се преценява
въз основа на следните критерии, доколкото
са относими:
1. естеството на личните данни;
2. влиянието, което разкриването на личните данни или тяхното обществено оповестяване би оказало върху неприкосновеността на
личния живот на субекта на данни и неговото
добро име;
3. обстоятелствата, при които личните данни са станали известни на администратора;
4. характера и естеството на изявлението,
чрез което се упражняват правата по ал. 1;
5. значението на разкриването на лични
данни или общественото им оповестяване за
изясняването на въпрос от обществен интерес;
6. отчитане дали субектът на данни е лице,
което заема длъжност по чл. 6 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, или
е лице, което поради естеството на своята
дейност или ролята му в обществения живот е с по-занижена защита на личната си
неприкосновеност или чиито действия имат
влияние върху обществото;
7. отчитане дали субектът на данни с действията си е допринесъл за разкриване на свои
лични данни и/или информация за личния
си и семеен живот;
8. целта, съдържанието, формата и последиците от изявлението, чрез което се упражняват
правата по ал. 1;
9. съответствието на изявлението, чрез
което се упражняват правата по ал. 1, с основните права на гражданите;
10. други обстоятелства, относими към
конкретния случай.
(3) При обработване на лични данни за
целите по ал. 1:
1. не се прилагат чл. 6, 9, 10, 30, 34 и глава пета от Регламент (ЕС) 2016/679, както и
чл. 25в;
2. администраторът или обработващият
лични данни може да откаже пълно или
частично упражняването на правата на субектите на данни по чл. 12 – 21 от Регламент
(ЕС) 2016/679.
(4) Упражняването на правомощията на
комисията по чл. 58, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679 не може да води до разкриване
на тайната на източника на информация.
(5) При обработването на лични данни
за целите на създаване на фотографско или
аудио-визуално произведение чрез заснемане
на лице в хода на обществената му дейност
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или на обществено място не се прилагат
чл. 6, чл. 12 – 21, чл. 30 и 34 от Регламент
(ЕС) 2016/679.
Чл. 25и. (1) Работодател или орган по
назначаването, в качеството си на администратор на лични данни, приема правила и
процедури при:
1. използване на система за докладване
на нарушения;
2. ограничения при използване на вътрешнофирмени ресурси;
3. въвеждане на системи за контрол на
достъпа, работното време и трудовата дисциплина.
(2) Правилата и процед у рите по а л. 1
съдържат информация относно обхвата, задълженията и методите за прилагането им
на практика. С тях се отчитат предметът на
дейност на работодателя или органа по назначаването и свързаното с него естество на
работата и не може да се ограничават правата
на субектите на данните по Регламент (ЕС)
2016/679 и по този закон.
(3) Работниците и служителите се уведомяват за правилата и процедурите по ал. 1.
Чл. 25к. (1) Работодател или орган по назначаването, в качеството си на администратор
на лични данни, определя срок за съхранение
на лични данни на участници в процедури
по набиране и подбор на персонала, който
не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен
ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок. След изтичането
на този срок работодателят или органът по
назначаването изтрива или унищожава съхраняваните документи с лични данни, освен
ако специален закон предвижда друго.
(2) Когато в процедура по ал. 1 работодателят или органът по назначаването е изискал
да се представят оригинали или нотариално
заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на
кандидата, необходимата квалификационна
степен и стаж за заеманата длъжност, той
връща тези документи на субекта на данни,
който не е одобрен за назначаване, в 6-месечен срок от окончателното приключване
на процедурата, освен ако специален закон
предвижда друго.
Чл. 25л. Обработването на лични данни за
целите на Националния архивен фонд на Република България е обработване в обществен
интерес. В тези случаи не се прилагат чл. 15,
16, 18, 19, 20 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 25м. При обработването на лични
данни за статистически цели не се прилагат
чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 25н. Лични данни, първоначално събрани за друга цел, може да се обработват
за целите на Националния архивен фонд, за
целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели. В тези
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случаи администраторът прилага подходящи
технически и организационни мерки, които
гарантират правата и свободите на субекта
на данни в съответствие с чл. 89, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 25о. Обработването на лични данни за
хуманитарни цели от публични органи или хуманитарни организации, както и обработването
в случаите на бедствия по смисъла на Закона
за защита при бедствия, е законосъо бразно. В
този случай не се прилагат чл. 12 – 21 и чл. 34
от Регламент (ЕС) 2016/679.“
§ 27. Глава пета с чл. 26 и чл. 28 – 34б и
глава шеста с чл. 36 – 36и се отменят.
§ 28. Наименованието на глава седма се
изменя така: „Упражняване на правата на субектите на данни. Средства за правна защита“.
§ 29. В глава седма се създават чл. 37а,
37б и 37в:
„Чл. 37а. (1) Администраторът или обработващият лични данни може да откаже пълно
или частично упражняването на правата на
субектите на данни по чл. 12 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и да не изпълни
задължението си по чл. 34 от Регламент (ЕС)
2016/679, когато упражняването на правата
или изпълнението на задължението би създало риск за:
1. националната сигурност;
2. отбраната;
3. обществения ред и сигурност;
4. предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и
предотвратяването на заплахи за обществения
ред и сигурност;
5. други важни цели от широк обществен
интерес и по-специално важен икономически
или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност;
6. защитата на независимостта на съдебната
власт и съдебните производства;
7. предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на
нарушения на етичните кодекси при регулираните професии;
8. защитата на субекта на данните или на
правата и свободите на други лица;
9. изпълнението по г ра ж данскоправни
искове.
(2) Условията и редът за прилагане на ал. 1
се определят със закон и в съответствие с
чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 37б. (1) Субектът на данни упражнява
правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС)
2016/679 чрез писмено заявление до администратора на лични данни или по друг определен от администратора начин.
(2) Заявление може да се подаде и по
електронен път при условията на Закона за
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електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното
управление и Закона за електронната идентификация.
(3) Заявление може да се подаде и чрез
действия в потребителския интерфейс на
информационната система, която обработва
данните, след като лицето е идентифицирано
със съответните за информационната система
средства за идентификация.
Чл. 37в. (1) Заявлението по чл. 37б съдържа:
1. име, адрес, единен граждански номер или
личен номер на чужденец или друг аналогичен
идентификатор, или други идентификационни
данни на физическото лице, определени от
администратора, във връзка с извършваната
от него дейност;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за получаване на
информация при упражняване на правата по
чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
4. подпис, дата на подаване на заявлението
и адрес за кореспонденция.
(2) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага
и пълномощното.“
§ 30. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по този закон субектът на
данни има право да сезира комисията в срок
6 месеца от узнаване на нарушението, но не
по-късно от две години от извършването му.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията информира жалбоподателя
за напредъка в разглеждането на жалбата
или за резултата от нея в тримесечен срок
от сезирането є.“
3. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и се
изменя така:
„(3) Комисията се произнася с решение,
като може да приложи мерките по чл. 58,
параграф 2, букви „а“ – „з“ и „й“ от Регламент
(ЕС) 2016/679 или по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5
и в допълнение към тези мерки или вместо
тях да наложи административно наказание
в съответствие с чл. 83 от Регламент (ЕС)
2016/679, както и по глава девета.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато жалбата е очевидно неоснователна или прекомерна, с решение на комисията
жалбата може да се остави без разглеждане.“
5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6 и се изменят така:
„(5) Комисията изпраща копие от решението си и на субекта на данните.
(6) В случаите по ал. 1, когато се обработват лични данни за целите по чл. 42,
ал. 1, решението на комисията съдържа само
констатация относно законосъобразността на
обработването.“
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6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3 и 4“.
§ 31. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. (1) Жалбата до комисията може
да се подаде с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.
(2) Не се разглеждат анонимни жалби,
както и жалби, които не са подписани от
подателя или от негов представител по закон
или пълномощие.“
§ 32. Създават се чл. 38б – 38г:
„Чл. 38б. (1) При нарушаване на правата
му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по този
закон при обработване на лични данни от
съдa при изпълнение на функциите му на
орган на съдебната власт и от прокуратурата
и следствените органи при изпълнение на
функциите им на органи на съдебната власт за
целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване
на престъпления или изпълнението на наказания, субектът на данни има право да подаде
жалба до инспектората в срок 6 месеца от
узнаване на нарушението, но не по-късно от
две години от извършването му.
(2) В случаите по ал. 1 се прилага съответно чл. 38а.
Чл. 38в. (1) Жалбата по чл. 38б, ал. 1 се разглежда от инспектор, определен на принципа
на случайния подбор от главния инспектор.
(2) При разглеж дането на жа лбата се
събират данни, относими към твърдяното
нарушение, включително и информация от
администратора или обработващия лични
данни.
(3) Жалбоподателят се информира за напредъка в разглеждането на жалбата или за
резултата от нея в тримесечен срок от сезирането на инспектората.
(4) Когато жалбата е неоснователна, инспекторът се произнася с решение, което
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от получаването му.
(5) Когато жалбата е основателна, инспекторатът се произнася с решение по предложение на инспектора. Решението подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
получаването му.
(6) Когато жалбата е очевидно неоснователна или прекомерна, инспекторът може да
я остави без разглеждане.
Чл. 38г. (1) Когато в производството по
чл. 38в бъде установено нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 и на този закон, в зависимост от характера и степента на нарушението,
се прилагат мерките по чл. 58, параграф 2,
букви „а“ – „ж“ и „й“ от Регламент (ЕС)
2016/679 или по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и/
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или се налагат административни наказания
в съответствие с чл. 83 от Регламент (ЕС)
2016/679, както и по глава девета.
(2) Мерките по чл. 58, параграф 2, букви
„а“ – „ж“ и „й“ от Регламент (ЕС) 2016/679
и по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 се прилагат с
решение на инспектората по предложение на
инспектора, разгледал жалбата по чл. 38б,
ал. 1.“
§ 33. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При нарушаване на правата му по
Регламент (ЕС) 2016/679 и по този закон субектът на данни може да обжалва действия и
актове на администратора и на обработващия
лични данни пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В ал. 2 думите „физическото лице“ се
заменят със „субектът на данни“ и накрая се
добавя „или на обработващия лични данни“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Субектът на данни не може да сезира
съда, когато има висящо производство пред
комисията за същото нарушение или нейно
решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.
По искане на субекта на данни или на съда
комисията удостоверява липсата на висящо
производство пред нея по същия спор.“
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) Алинея 4 се прилага и при висящо
производство пред инспектората.“
§ 34. Създава се нов чл. 40:
„Чл. 40. Когато решението по чл. 38, ал. 3
е прието в изпълнение на решение със задължителен характер на Европейския комитет
по защита на данните, се прилагат съответно
чл. 263 и 267 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.“
§ 35. Наименованието на глава осма се
изменя така: „Правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни от компетентните органи за
целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване
на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи
за обществения ред и сигурност и тяхното
предотвратяване“.
§ 36. В глава осма преди чл. 42 се създава
наименование „Раздел I Общи разпоредби“.
§ 37. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Правилата на тази глава се
прилагат при обработването на лични данни
от компетентни органи за целите на предот
вратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления
или изпълнението на наказания, включително
предпазването от заплахи за обществения ред
и сигурност и тяхното предотвратяване.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

(2) Лични данни, събрани за целите по
ал. 1, не се обработват за други цели, освен ако правото на Европейския съюз или
законодателството на Република България
предвижда друго.
(3) Когато компетентните органи по ал. 1
обработват лични данни за цели, различни
от тези по ал. 1, както и в случаите по ал. 2,
се прилагат Регламент (ЕС) 2016/679 и съответните разпоредби от този закон, които
въвеждат мерки за неговото прилагане.
(4) Компетентни органи по ал. 1 са държавните органи, които имат правомощия по
предотв ратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказания,
включително предпазването от заплахи за
обществената сигурност и тяхното предотвратяване.
(5) Освен ако закон предвижда друго, администратор по смисъла на тази глава при
обработването на лични данни за целите по
ал. 1 е компетентен орган по ал. 4 или съответната административна структура, част от
която е този орган, които самостоятелно или
съвместно с други органи определят целите и
средствата за обработване на лични данни.“
§ 38. Член 42а се отменя.
§ 39. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Правилата на тази глава се прилагат за обработването на лични данни изцяло
или частично с автоматични средства, както
и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични
данни или са предназначени да съставляват
част от такъв регистър.“
§ 40. В глава осма се създават чл. 44 – 52:
„Чл. 44. Обменът на лични данни между
компетентните органи на държавите – членки
на Европейския съюз, когато такъв обмен се
изисква от правото на Европейския съюз или
от законодателството на Република България,
не се ограничава, нито забранява по причини,
свързани със защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни.
Чл. 45. (1) При обработването на лични
данни за целите по чл. 42, ал. 1 личните
данни трябва да:
1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. се събират за конкретни, изрично указани и законни цели и да не се обработват
по начин, който е несъвместим с тези цели;
3. са подходящи, относими и да не надхвърлят необходимото във връзка с целите,
за които данните се обработват;
4. са точни и при необходимост да са
поддържани в актуален вид; трябва да се
предприемат всички необходими мерки, за
да се гарантира своевременното изтриване
или коригиране на неточни лични данни,
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като се имат предвид целите, за които те се
обработват;
5. се съхраняват във вид, който позволява
идентифицирането на субекта на данните за
период, не по-дълъг от необходимия за целите,
за които те се обработват;
6. се обработват по начин, който гарантира
подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено
или незаконосъобразно обработване и срещу
случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически
или организационни мерки.
(2) Обработването на лични данни от
администратор, който първоначално ги е
събрал, или от друг администратор за която
и да е от целите по чл. 42, ал. 1, различна от
целта, за която личните данни са събрани,
се разрешава, при условие че:
1. администраторът е оправомощен да
обработва лични данни за такава цел в съответствие с правото на Европейския съюз или
законодателството на Република България, и
2. обработването е необходимо и пропорционално на тази различна цел в съответствие
с правото на Европейския съюз или със
законодателството на Република България.
(3) Обработването от администратор по
ал. 2 може да включва архивиране в обществен
интерес, научно, статистическо или историческо използване на данните за целите по
чл. 42, ал. 1 при прилагането на подходящи
гаранции за правата и свободите на субекта
на данните.
(4) А дминистраторът носи отговорност
за спазването на ал. 1, 2 и 3 и трябва да е в
състояние да го докаже.
Чл. 46. (1) Когато сроковете за изтриване
на лични данни или за периодична проверка
на необходимостта от съхранението им не са
нормативно установени, те се определят от
администратора.
(2) Извършването на периодична проверка по ал. 1 се документира, а решението за
продължаване на съхранението на данните
се мотивира.
Чл. 47. Администраторът, когато е приложимо и доколкото е възможно, прави ясно
разграничение между личните данни на различни категории субекти на данни, например:
1. лица, за които има сериозни основания
да се смята, че са извършили или ще извършат престъпление;
2. лица, осъдени за престъпление;
3. лица, пострадали от престъпление, или
лица, по отношение на които определени
факти дават основание да се смята, че може
да са пострадали от престъпление, и
4. дру ги трети лица по отношение на
престъпление, например лица, които биха
могли да бъдат призовани да свидетелстват
при разследване на престъпления или в на-
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казателни производства, лица, които могат
да предоставят информация за престъпления
или свързани лица.
Чл. 48. (1) Компетентният орган, доколкото е възможно, прави разграничение между
лични данни, основани на факти, и лични
данни, основани на лични оценки.
(2) Ком пе т ен т н и я т орга н п ред п риема
необходимите мерки лични данни, които са
неточни, непълни или вече не са актуални, да
не се предават. За тази цел всеки компетентен
орган, доколкото това е възможно, проверява
качеството на личните данни преди тяхното предаване. Доколкото е възможно, при
всяко предаване на лични данни се добавя
необходимата информация, позволяваща на
получаващия компетентен орган да оцени
степента на точност, пълнотата и надеждността на личните данни и до каква степен
те са актуални.
(3) Когато предадените лични данни са
неточни или са предадени незаконосъобразно,
получателят се уведомява незабавно. В този
случай предаващият компетентен орган и
получателят коригират, изтриват или ограничават обработването на личните данни.
Чл. 49. Обработването на лични данни
е законосъобразно, когато е необходимо за
упражняване на правомощия от компетентен
орган за целите по чл. 42, ал. 1 и е предвидено в правото на Европейския съюз или в
нормативен акт, в който са определени целите
на обработването и категориите лични данни,
които се обработват.
Чл. 50. (1) Когато правото на Европейския
съюз или законодателството на Република
България, приложимо за предаващия компетентен орган, предвижда специфични условия
за обработването на лични данни, органът
уведомява получателя на данните за тези
условия и за задължението му да ги спазва.
(2) Предаването на лични данни на получатели в други държави – членки на Европейския
съюз, или на агенции, служби и органи на
Европейския съюз, създадени съгласно дял V,
глави 4 и 5 от Договора за функционирането
на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно
предаване в Република България.
Чл. 51. (1) Обработването на лични данни,
разкриващо расов или етнически произход,
политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, обработването на генетични
данни, биометрични данни с цел уникално
идентифициране на физическото лице, данни,
свързани със здравословното състояние или
сексуалния живот и сексуалната ориентация
на лицето, е разрешено, когато това е абсолютно необходимо, съществуват подходящи
гаранции за правата и свободите на субекта
на данни и е предвидено в правото на Ев-
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ропейския съюз или в законодателството на
Република България.
(2) Когато обработването по ал. 1 не е предвидено в правото на Европейския съюз или
в законодателството на Република България,
данните по ал. 1 може да се обработват, когато
това е абсолютно необходимо, съществуват
подходящи гаранции за правата и свободите
на субекта на данни и:
1. обработването е за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или
на друго физическо лице, или
2. ако обработването се отнася за данни,
които очевидно са направени обществено
достояние от субекта на данните.
(3) При обработване на данни по ал. 1 се
прилагат подходящи мерки и гаранции за
недопускане на дискриминация на физическите лица.
Чл. 52. (1) Вземането на решение, основано
единствено на автоматизирано обработване,
включително профилиране, което поражда
неблагоприятни правни последици за субек
та на данните или съществено го засяга, е
забранено, освен когато това е предвидено
в правото на Европейския съюз или в законодателството на Република България и са
осигурени подходящи гаранции за правата и
свободите на субекта на данните, най-малко
човешка намеса при вземането на съответното
решение от администратора.
(2) Решенията по ал. 1 не може да се основават на категориите лични данни по чл. 51,
ал. 1, освен ако са въведени подходящи мерки
за защита на правата и свободите и законните
интереси на субекта на данните.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 администраторът
извършва оценка на въздействието по чл. 64.
(4) Забранява се профилирането, което
води до дискриминация на физически лица
въз основа на категориите лични данни по
чл. 51, ал. 1.
(5) Субектът на данни има право да получи
информация за обработването по ал. 1, да
изрази своето мнение, да получи обяснение за
решението по ал. 1, взето в резултат на това
обработване, както и да обжалва решението.“
§ 41. В глава осма се създават раздели
II – V с чл. 53 – 83:
„Раздел II
Права на субекта на данни
Чл. 53. (1) Администраторът предприема
необходими мерки за предоставяне на субекта
на данни на информацията по чл. 54 и за кореспонденция с него във връзка с чл. 52, ал. 5,
чл. 55 – 58 и 68 относно обработването на
лични данни в сбита, разбираема и леснодостъпна форма, като използва ясен и прост език.
Администраторът предоставя информацията
по начина на постъпване на искането. Когато
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това е невъзможно или изисква несъразмерно
големи усилия, информацията се предоставя
по друг подходящ начин, включително по
електронен път.
(2) Администраторът улеснява упражняването на правата на субекта на данни по
чл. 52, ал. 5 и чл. 55 – 58.
(3) Администраторът отговаря на искането
на субекта на данни или го информира писмено за действията, предприети във връзка
с неговото искане, в срок до два месеца от
получаване на искането. Срокът може да се
удължи с още един месец, когато това се налага
заради сложността или броя на исканията.
(4) Информацията по чл. 54 и кореспонденцията или действията, предприети съгласно
чл. 52, ал. 5, чл. 55 – 58 и 68, са безплатни.
Когато исканията от даден субект на данни
са очевидно неоснователни или прекомерни,
по-специално поради своята повторяемост,
администраторът може да:
1. начисли такса в размер, съобразен с
административните разходи за предоставяне
на информация или за кореспонденция със
субекта на данни, или за предприемане на
действия по искането, или
2. откаже да предприеме действия по искането.
(5) А дминистраторът носи тежестта на
доказване на очевидно неоснователния или
прекомерен характер на искането.
(6) Когато администраторът има основателни съмнения относно самоличността на
физическото лице, което подава искане по
чл. 55 или 56, той може да поиска да се предостави допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на
субекта на данните. Срокът по ал. 3 започва
да тече от получаването на тази допълнителна
информация.
Чл. 54. (1) Администраторът предоставя
на субекта на данни най-малко следната
информация:
1. данните, които идентифицират администратора, и координатите за връзка с него;
2. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е
приложимо;
3. целите, за които се обработват личните
данни;
4. правото на жалба до комисията, съответно до инспектората, и координатите им
за връзка;
5. правото да се изиска от администратора достъп до, коригиране, допълване или
изтриване на лични данни и ограничаване на
обработването на лични данни, свързано със
субекта на данните;
6. възможността при отказ по ал. 3, по
чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 да упражни
правата си чрез комисията, съответно чрез
инспектората.
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(2) Освен информацията по ал. 1, по искане
на субекта на данни или по своя инициатива
администраторът предоставя на субекта на
данните, в конкретни случаи и с цел да му
се даде възможност да упражни правата си,
следната допълнителна информация:
1. правното основание за обработването;
2. срока, за който ще се съхраняват личните
данни, а ако това е невъзможно – критериите,
използвани за определяне на този срок;
3. когато е приложимо, получателите или
категориите получатели на личните данни,
включително в трети държави или международни организации;
4. когато е необходимо, и друга допълнителна информация, по-специално в случаите,
когато личните данни са събрани без знанието
на субекта на данните.
(3) Администраторът може да забави или
да откаже изцяло или частично предоставянето на информацията по ал. 2, когато това
е необходимо, за да:
1. не се допусне възпрепятстването на служебни или законово регламентирани проверки,
разследвания или процедури;
2. не се допусне неблагоприятно засягане
на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказания;
3. се защити общественият ред и сигурност;
4. се защити националната сигурност;
5. се защитят правата и свободите на
други лица.
(4) След отпадане на обстоятелство по ал. 3
администраторът предоставя без забавяне
исканата информация в срока по чл. 53, ал. 3.
(5) При вземане на решение по ал. 3 администраторът отчита основните права и законните интереси на засегнатото физическо лице.
Чл. 55. (1) Субектът на данните има право
да получи от администратора потвърждение
дали се обработват лични данни, които го
засягат, и ако това е така, да получи достъп
до тях, както и информация за:
1. обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5
и ал. 2, т. 1 – 3;
2. обработваните категории лични данни;
3. личните данни, които са в процес на
обработване, и всякаква налична информация
за техния произход, освен ако тя е защитена
от закон тайна.
(2) Администраторът предоставя информацията по ал. 1 в срока по чл. 53, ал. 3.
(3) Правото на достъп до данните и информацията по ал. 1 може да се ограничи изцяло
или частично, като се отчитат основните
права и законните интереси на засегнатото
физическо лице в случаите по чл. 54, ал. 3. В
тези случаи се прилага чл. 54, ал. 4.
(4) В случаите по ал. 3 администраторът
информира писмено в срока по чл. 53, ал. 3
субекта на данните за всеки отказ за достъп или
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за ограничаването на достъпа и за причините
за това. Тази информация може да не бъде
предоставена, когато нейното предоставяне
би възпрепятствало постигането на някоя
от целите по чл. 54, ал. 3. Администраторът
информира субекта на данните за правото
му на жалба до комисията, съответно до
инспектората, или за търсене на защита по
съдебен ред.
(5) Администраторът документира фактическите или правните основания за решението.
Тази информация се предоставя на комисията,
съответно на инспектората.
Чл. 56. (1) Субектът на данните има право
да поиска администраторът да коригира неточните лични данни, свързани с него. Като се
има предвид целта на обработването, субектът
на данните има право да поиска непълните
лични данни да бъдат допълнени, включително
чрез предоставяне на допълнително заявление.
(2) Администраторът по ал. 1 е длъжен да
изтрие личните данни и субектът на данните
има право да поиска администраторът да изтрие личните данни, които го засягат, когато
обработването нарушава разпоредбите на
чл. 45, 49 или 51 или когато личните данни
трябва да бъдат изтрити с цел спазване на
правно задължение на администратора.
(3) А дминистраторът коригира или допълва данните по ал. 1 или изтрива данните
в случаите по ал. 2 в срока по чл. 53, ал. 3.
(4) Администраторът ограничава обработването на личните данни, без да ги изтрие,
когато:
1. точността на личните данни се оспорва
от субекта на данните и това не може да се
провери, или
2. личните данни трябва да се запазят за
доказателствени цели.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 администраторът информира субекта на данните, преди да
премахне ограничаването на обработването.
(6) Коригиране, допълване, изтриване или
ограничаване на обработването на лични
данни може да се откаже, като се отчитат
основните права и законните интереси на
засегнатото физическо лице, в случаите по
чл. 54, ал. 3. В тези случаи се прилага чл. 54,
ал. 4. Администраторът информира писмено
субекта на данните за отказа, както и за
причините за него в срока по чл. 53, ал. 3.
(7) Администраторът може да не информира субекта на данните за отказа по ал. 6
в случаите по чл. 54, ал. 3, като се прилага
съответно чл. 54, ал. 4 и 5.
(8) Администраторът информира субекта на
данните за правото му на жалба до комисията,
съответно до инспектората и за търсене на
защита по съдебен ред.
(9) Администраторът съобщава на компетентния орган, от който е получил неточните
лични данни, за тяхното коригиране.
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(10) Когато лични данни са коригирани,
допълнени, изтрити или обработването им
е ограничено, администраторът уведомява
получателите им, които съответно ги коригират, допълват, изтриват или ограничават
обработването им.
Чл. 57. (1) В случаите по чл. 54, ал. 3, чл. 55,
ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 субектът на данните
може да упражни правата си чрез комисията,
съответно чрез инспектората. В тези случаи
комисията, съответно инспекторатът проверява законосъобразността на отказа.
(2) В случаите по ал. 1 комисията, съответно инспекторатът информира субекта на
данните най-малко за това, че са извършени
всички необходими проверки или справки,
както и за неговото право да потърси защита
по съдебен ред.
Чл. 58. Упражняването на правата по чл. 54,
55 и 56, когато личните данни се съдържат в
съдебно решение, документ или материали по
дело, изготвени в наказателно производство,
не засяга и не може да противоречи на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
Раздел III
Администратор на лични данни и обработващ
лични данни
Чл. 59. (1) А дминистраторът на лични
данни, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и
рисковете за правата и свободите на физическите лица, прилага подходящи технически и
организационни мерки, за да гарантира и да
е в състояние да докаже, че обработването се
извършва в съответствие с този закон. При
необходимост тези мерки се преразглеждат
и актуализират.
(2) Когато това е пропорционално на дейностите по обработване, мерките по ал. 1
включват прилагане от администратора на
подходящи политики за защита на данните.
(3) Чрез мерки по ал. 1 администраторът
осигурява защита на личните данни на етапа
на проектирането, като отчита достиженията на техническия прогрес, разходите за
прилагане и естеството, обхвата, контекста
и целите на обработването на лични данни,
както и рисковете за правата и свободите на
физическите лица при обработването. Мерките
трябва да са съобразени с изискванията на
чл. 45, планират се към момента на определяне на средствата за обработването на лични
данни и се прилагат при самото обработване.
Мерките може да включват псевдонимизация,
свеждане на данните до минимум и въвеждане на необходими гаранции в процеса на
обработване на лични данни.
(4) Чрез мерки по ал. 1 администраторът
гарантира, че по подразбиране се обработват
само лични данни, които са необходими за
всяка конкретна цел на обработването. Това

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

задължение се отнася до обема на събраните
лични данни, степента на обработването, срока
на съхраняването им и тяхната достъпност.
Чрез тези мерки се гарантира, че по подразбиране без намеса от страна на физическото
лице личните данни не са достъпни за не
ограничен брой физически лица.
Чл. 60. (1) Когато двама или повече администратори на лични данни съвместно определят целите и средствата на обработването,
те са съвместни администратори.
(2) Съвместните администратори по ал. 1
определят по прозрачен начин правата и задълженията си по тази глава, по-специално
тези, свързани с упражняването на правата
на субекта на данни и с предоставянето на
информацията по реда на чл. 54 чрез съвместни
правила, освен когато правата и задълженията
им са предвидени в правото на Европейския
съюз или в законодателството на Република
България. В правилата се определя звеното за
контакт за субектите на данни, като съвместните администратори може да посочат кой
от тях действа като единно звено за контакт.
(3) Независимо от определеното в правилата по ал. 1, субектът на данни може да
упражнява правата си по тази глава спрямо
всеки от администраторите по ал. 1.
Чл. 61. (1) Администратор на лични данни
може да възложи обработване на лични данни
от негово име само на обработващи лични
данни, които предоставят достатъчни гаранции, че ще прилагат подходящи технически
и организационни мерки по такъв начин, че
обработването да отговаря на изискванията
на тази глава и да се гарантира защитата на
правата на субекта на данни.
(2) Обработващият лични данни не може
да вк л юч ва в обрабо т ва не т о д ру г обработващ лични данни без предварителното
конкретно или общо писмено разрешение на
администратора по ал. 1. В случай на общо
писмено разрешение обработващият лични
данни информира администратора за всякакви планирани промени за включване или
замяна на други обработващи лични данни,
като администраторът може да възрази срещу
тези промени.
(3) Обработването от страна на обработващия лични данни се уреж да с договор
или с друг правен акт съгласно правото на
Европейския съюз или законодателството
на Република България, който обвързва обработващия лични данни с администратора
по ал. 1 и регламентира предмета и срока на
обработването, естеството и целта на обработването, вида лични данни и категориите
субекти на данни, задълженията и правата
на администратора. Посоченият договор или
друг правен акт предвижда по-специално, че
обработващият лични данни:
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1. действа единствено по указания на администратора;
2. гарантира, че лицата, оправомощени да
обработват личните данни, са поели задължение за поверителност или са задължени по
закон да спазват поверителност;
3. подпомага администратора с всички
подходящи средства, за да се гарантира спазването на правата на субекта на данни;
4. по избор на администратора изтрива
или връща на администратора всички лични
данни след приключване на предоставянето
на услуги по обработване на данни и изтрива
съществуващите копия, освен ако правото на
Европейския съюз или законодателството на
Република България не изисква съхранение
на личните данни;
5. предоставя на администратора цялата
информация, необходима за доказване на
спазването на този член;
6. спазва условията по т. 1 – 5 и по ал. 2 за
включване на друг обработващ лични данни.
(4) Договорът или другият правен акт,
посочен в ал. 3, се изготвя в писмена, включително в електронна форма.
(5) Когато обработващ лични данни определи в нарушение на правилата на тази глава
целите и средствата на обработването, той се
смята за администратор на лични данни по
отношение на това обработване.
(6) Обработващият лични данни и всяко
лице, действащо под негово ръководство или
под ръководството на администратора по
ал. 1, което има достъп до личните данни,
обработва тези данни само по указание на администратора, освен когато условията и редът
за обработването са предвидени в правото на
Европейския съюз или в законодателството
на Република България.
Чл. 62. (1) Администраторът на лични данни
поддържа регистър с категориите дейности по
обработване на лични данни, който съдържа:
1. наименованието и координатите за връзка
на администратора, и когато е приложимо,
на съвместните администратори и на длъжностното лице по защита на данните;
2. целите на обработването на лични данни;
3. категориите получатели, пред които
са или ще бъдат разкрити личните данни,
включително получателите в трети държави
или международни организации;
4. описание на категориите субекти на
данни и на категориите лични данни;
5. когато е приложимо, информация дали
се извършва профилиране;
6. когато е приложимо, категориите предаване на лични данни на трета държава или
международна организация;
7. правното основание за операцията по
обработване, включително предаването на
данни, за която са предназначени личните
данни;
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8. когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории
лични данни;
9. когато е възможно, общо описание на
техническите и организационните мерки за
сигурност по чл. 66.
(2) Обработващият лични данни поддържа
регистър с категориите дейности по обработване, извършвани от името на администратор,
който съдържа:
1. наименованието и координатите за връзка
на обработващия или обработващите лични
данни, на всеки администратор на лични
данни, от чието име действа обработващият
лични данни, и на длъжностното лице за защита на данните, когато е приложимо;
2. категориите обработване на лични данни,
извършени от името на всеки администратор;
3. когато е приложимо, предаването на
лични данни на трета държава или на международна организация, когато има изрични
указания от администратора за това, включително наименованието на третата държава
или на международната организация;
4. когато е възможно, общо описание на
техническите и организационните мерки за
сигурност по чл. 66.
(3) Регистрите по ал. 1 и 2 се поддържат в
писмена форма, включително в електронен
формат.
(4) При поискване администраторът и обработващият лични данни предоставят достъп
до регистрите на комисията, съответно на
инспектората.
Чл. 63. (1) В системите за автоматизирано
обработване, поддържани от администратора и
обработващия лични данни, се водят системни
дневници (логове) най-малко за следните операции по обработване – събиране, промяна,
справки, разкриване, включително предаване,
комбиниране и изтриване.
(2) При извършване на справка или разкриване на данни дневниците по ал. 1 трябва да дават възможност за установяване на
основанието, датата и часа на тези операции
и доколкото е възможно – идентификацията
на лицето, което е направило справката или
е разкрило личните данни, както и данни,
идентифициращи получателите на тези лични
данни.
(3) Дневниците по ал. 1 се използват единствено за проверка на законосъобразността на
обработването, за самоконтрол, за гарантиране
на целостността и сигурността на личните
данни и при наказателни производства.
(4) А дминист рат орът на ли чни данни
определя подходящи срокове за съхранение,
вк л юч и т ел но арх и ви ра не на д невн и ц и т е
по ал. 1.
(5) При поиск ване администраторът и
обработващи ят лични данни предоставят
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дневниците по ал. 1 на комисията, съответно
на инспектората.
Чл. 64. (1) Когато има вероятност определен вид обработване, по-специално това
при което се използват нови технологии и
предвид естеството, обхвата, контекста и
целите на обработването, да доведе до висок
риск за правата и свободите на физическите
лица, преди да бъде извършено обработването,
администраторът на лични данни извършва
оценка на въздействието на предвидените
операции по обработването върху защитата
на личните данни.
(2) Оценката по ал. 1 съдържа най-малко
общо описание на предвидените операции по
обработване, оценка на рисковете за правата
и свободите на субектите на данните, мерките, предвидени за справяне с тези рискове,
гаранции, мерки за сигурност и механизми за
гарантиране на защитата на личните данни и
за доказване на съответствие с правилата на
тази глава, като се вземат предвид правата и
законните интереси на субектите на данните
и другите засегнати лица.
Чл. 65. (1) А дминистраторът или обработващият лични данни се консултира с
комисията, съответно с инспектората преди
обработването на лични данни, което ще е
част от нов регистър с лични данни, който
предстои да се създаде, когато:
1. съгласно оценката на въздействието по
чл. 64 обработването ще породи висок риск
въпреки предприетите от администратора
мерки за ограничаване на риска, или
2. видът обработване, по-специално когато
се използват нови технологии, механизми или
процедури, включва висока степен на риск за
правата и свободите на субектите на данните.
(2) При изготвянето на проекти на закони
и на подзаконови нормативни актове, съдържащи мерки относно обработването, се провеждат консултации с комисията, съответно
с инспектората.
(3) Комисията приема и публикува списък
на операциите по обработване, за които е
задължителна предварителната консултация
по ал. 1. Инспекторатът прилага съответно
списъка по изречение първо.
(4) Администраторът предоставя на комисията, съответно на инспектората, оценката
на въздействието по чл. 64 и при поискване – всяка друга информация, която ще им
позволи да извършат оценка на съответствието
на обработването и по-специално на рисковете
за защитата на личните данни и на съответните гаранции за тази защита.
(5) Когато комисията, съответно инспекторатът прецени, че планираното обработване
по ал. 1 би нарушило разпоредбите на тази
глава, по-специално когато администраторът
не е идентифицирал или ограничил риска в
достатъчна степен, те предоставят в срок до
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6 седмици след получаването на искането за
консултация писмено становище на администратора и когато това е приложимо – на
обработващия лични данни. Този срок може
да се удължи с още един месец в зависимост
от сложността на планираното обработване.
В срок до един месец от получаването на искането за консултация комисията, съответно
инспекторатът уведомява администратора и
когато е приложимо – обработващия лични
данни, за удължаването на срока, включително
за причините за забавянето.
(6) Предоставянето на писмено становище
по ал. 5 не засяга възможността на комисията, съответно на инспектората, да упражни
и правомощията си по чл. 80 спрямо администратора или обработващия лични данни.
Чл. 66. (1) Администраторът и обработващият лични данни, като отчитат достиженията на техническия прогрес, разходите за
прилагане и естеството, обхвата, контекста и
целите на обработването, както и рисковете
за правата и свободите на физическите лица,
прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с
този риск ниво на сигурност, по-специално по
отношение на обработването на категориите
лични данни по чл. 51, ал. 1.
(2) По отношение на автоматизираното
обработване администраторът или обработващият лични данни след оценка на рисковете
прилага мерки, имащи за цел:
1. контрол върху достъпа до оборудване – да
се откаже достъп на неоправомощени лица
до оборудването, използвано за обработване
на лични данни;
2. контрол върху носителите на данни – да
се предотврати четенето, копирането, изменянето или отстраняването на носители на
данни от неоправомощени лица;
3. контрол върху съхраняването – да се
предотврати въвеждането на лични данни от
неоправомощени лица, както и извършването
на проверки, изменянето или изтриването на
съхранявани лични данни от неоправомощени лица;
4. контрол върху потребителите – да се
предотврати използването на автоматизирани
системи за обработване от неоправомощени
лица чрез използване на оборудване за предаване на данни;
5. контрол върху достъпа до данни – да се
гарантира, че лицата, на които е разрешено
да използват автоматизирана система за обработване, имат достъп само до личните данни,
които са обхванати от тяхното разрешение
за достъп;
6. контрол върху комуникацията – да се
гарантира възможността за проверка и установяване на кои органи са били или могат да
бъдат предадени лични данни, или кои органи
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имат достъп до лични данни чрез оборудване
за предаване на данни;
7. контрол върху въвеждането на данни – да
се гарантира възможността за последваща
проверка и установяване на това какви лични
данни са били въведени в автоматизираните
системи за обработване, както и кога и от
кого те са били въведени;
8. кон т рол върх у п ренасянет о – да се
предотврати четенето, копирането, изменянето
или изтриването на лични данни от неоправомощени лица при предаването на лични данни
или при пренасянето на носители на данни;
9. възстановяване – да се гарантира възможността за възстановяване на инсталираните системи в случай на отказ на функциите
на системите;
10. надеждност – да се гарантира изпълнението на функциите на системата и докладването за появили се във функциите дефекти;
11. цялостност – да се гарантира недопускане на увреждане на съхраняваните лични
данни вследствие на неправилно функциониране на системата.
Чл. 67. (1) В случай на нарушение на сигурността на личните данни, което има вероятност да доведе до риск за правата и свободите
на субектите на данни, администраторът без
излишно забавяне, но не по-късно от 72 часа
след като е разбрал за нарушението, уведомява комисията, съответно инспектората, за
него. Когато уведомлението е подадено след
срока по изречение първо, в него се посочват
причините за забавянето.
(2) Обработващият лични данни уведомява
администратора без излишно забавяне, но не
по-късно от 72 часа след като е установил
нарушение на сигурността на лични данни.
(3) Уведомлението по ал. 1 съдържа наймалко:
1. описание на нарушението на сигурността
на личните данни, включително когато е възможно, категориите и приблизителния брой на
засегнатите субекти на данни и категориите и
приблизителния брой на засегнатите записи
на лични данни;
2. името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на
друго звено за контакт, от което може да се
получи повече информация;
3. описание на евентуалните последици от
нарушението на сигурността на личните данни;
4. описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с
нарушението на сигурността на личните данни,
включително по целесъобразност мерки за
намаляване на евентуалните неблагоприятни
последици.
(4) Когато не е възможно информацията да
се подаде едновременно, тя може да се подаде
поетапно без по-нататъшно ненужно забавяне.
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(5) Администраторът документира всяко
нарушение на сигурността на личните данни
по ал. 1, като включва фактите, свързани с
нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.
(6) Когато нарушението на сигурността на
личните данни засяга лични данни, които са
изпратени от или на администратор от друга държава – членка на Европейския съюз,
информацията по ал. 3 се съобщава на този
администратор без излишно забавяне, но
не по-късно от 7 дни от установяването на
нарушението.
Чл. 68. (1) Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни
по чл. 67, ал. 1 да доведе до висок риск за
правата и свободите на субектите на данни,
администраторът на лични данни уведомява
и субекта на данните за нарушението не покъсно от 7 дни от установяването му.
(2) В у ведомлението по а л. 1 на ясен
и разбираем език се посочва описание на
нарушението и най-малко информацията и
мерките по чл. 67, ал. 3, т. 2, 3 и 4.
(3) Субектът на данните не се уведомява
за нарушение по ал. 1, ако е изпълнено някое
от следните условия:
1. администраторът е предприел подходящи технически и организационни мерки
за защита и тези мерки са били приложени
по отношение на личните данни, засегнати
от нарушението, по-специално мерки, които
правят личните данни неразбираеми за всяко
лице, което няма право на достъп до тях, като
например криптиране;
2. администраторът е взел впоследствие
мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се реализира високият риск за
правата и свободите на субектите на данни;
3. уведомяването би довело до непропорционални усилия; в този случай се прави
публично съобщение или се взема друга подобна мярка, така че субектите на данни да
са в еднаква степен ефективно информирани.
(4) Когато администраторът не е уведомил
субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни по ал. 1, комисията,
съответно инспекторатът, след като отчете
каква е вероятността нарушението да породи
висок риск, може да изиска от администратора
да уведоми субекта на данните.
(5) В случаите по чл. 54, ал. 3 администраторът може да не уведоми субекта на данните
за нарушението по ал. 1, да го уведоми след
срока по ал. 1, както и да ограничи информацията по ал. 2.
Чл. 69. (1) А дминистраторът на лични
данни определя длъжностно лице по защита
на данните въз oснова на неговите професионални качества и по-специално въз основа на
експертните му познания по законодателството
и практиките в областта на защитата на лич-
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ните данни и способността му да изпълнява
задачите по чл. 70.
(2) Едно длъжностно лице по защита на
данните може да е определено съвместно за
няколко администратори, като се отчитат
организационната им структура и мащаб.
(3) Администраторът оповестява по подход ящ начин координатите за връзка на
длъжностното лице по защита на данните и
уведомява комисията по реда на чл. 25б.
(4) Длъжностните лица по защита на дан
ните, определени от органите на съдебната
власт, не изпълняват задачите по чл. 70 при
обработване на лични данни за целите по
чл. 42, ал. 1 от съда, прокуратурата и следствените органи при изпълнение на функциите
им на органи на съдебната власт.
Чл. 70. (1) А дминистраторът на лични
данни гарантира, че длъжностното лице по
защита на данните участва по подходящ начин и своевременно при разглеждането на
всички въпроси, свързани със защитата на
личните данни.
(2) Администраторът възлага на длъжностното лице по защита на данните най-малко
следните задачи:
1. да информира и да съветва администратора и служителите, които извършват обработването, за задълженията им по този закон
и съгласно други нормативни изисквания за
защита на личните данни;
2. да наблюдава спазването на този закон
и на други нормативни изисквания за защита на личните данни и на политиките на
администратора по отношение на защитата
на личните данни, включително възлагането
на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ
в операциите по обработване, и съответните
проверки;
3. при поискване да предоставя съвети по
отношение на оценката на въздействието по
чл. 64 и да наблюдава извършването є;
4. да си сътрудничи с комисията, съответно
с инспектората;
5. да действа като звено за контакт с
комисията, включително за целите на предварителната консултация по чл. 65, и при
необходимост да се консултира с комисията,
съответно с инспектората по въпросите, свързани с обработването на лични данни.
(3) Администраторът осигурява технически
и организационно дейността на длъжностното лице по защита на данните, включително
необходимите ресурси, достъп до личните
данни и операциите по обработването, както и
поддържането на неговите експертни знания.
Чл. 71. Компетентните органи определят
подходящи процедури, които дават възможност
на служителите им пряко и поверително да
докладват на съответното административно
звено в структурата на администратора или
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на комисията, съответно на инспектората, за
нарушения по тази глава.
Раздел IV
Предаване на лични данни на трети държави
или международни организации
Чл. 72. (1) Компетентен орган може да предава лични данни, които са в процес на обработване или са предназначени за обработване
след предаването им, на трета държава или на
международна организация, включително за
последващо предаване на друга трета държава
или международна организация, при условие
че предаването е в съответствие с този закон
и е изпълнено всяко едно от следните условия:
1. предаването е необходимо за целите по
чл. 42, ал. 1;
2. личните данни се предават на администратор в трета държава или на международна
организация, които са органи, компетентни
за целите по чл. 42, ал. 1;
3. когато се предават лични данни, получени
от друга държава – членка на Европейския
съюз, тази държава членка е дала своето
предварително разрешение за предаването в
съответствие с националното си право;
4. когато:
а) Европейската комисия е приела решение,
че съответната трета държава, територия или
един или повече конкретни сектори в тази
трета държава, или съответната международна
организация осигуряват адекватно ниво на
защита, или
б) при отсъствие на решение по буква „а“
са предвидени или съществуват подходящи
гаранции съгласно чл. 74, или
в) при отсъствието на решение по буква
„а“ и подходящи гаранции по буква „б“ предаването на личните данни е необходимо в
случаите по чл. 75;
5. при последващо предаване на лични
данни на друга трета държава или международна организация компетентният орган,
извършил първоначалното предаване, или
друг компетентен орган в Република България
разрешава последващото предаване на данни,
след като надлежно е взел предвид всички
значими фактори, включително тежестта на
престъплението, целта на първоначалното
предаване на личните данни и нивото на
защита на личните данни в другата трета държава или международната организация, към
която се извършва последващото предаване
на лични данни.
(2) Предаването на лични данни без предварителното разрешение на другата държава – членка на Европейския съюз, съгласно
ал. 1, т. 3 се разрешава само ако предаването
е необходимо за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществения
ред и сигурност на държава – членка на Европейския съюз, или на трета държава или за
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основните интереси на държава – членка на
Европейския съюз, и предварителното разрешение не може да се получи своевременно. В
тези случаи незабавно се уведомява органът
на държавата – членка на Европейския съюз,
предоставила личните данни, който е компетентен да даде предварителното разрешение
по ал. 1, т. 3.
Чл. 73. Когато Европейската комисия отмени, измени или спре действието на решение
по чл. 72, ал. 1, т. 4, буква „а“, предаването на
лични данни на съответната трета държава,
на територията или на един или повече конкретни сектори в тази трета държава, или на
съответната международна организация може
да се осъществи при условията на чл. 74 и 75.
Чл. 74. (1) При липса на решение на Европейската комисия по чл. 72, ал. 1, т. 4, буква
„а“ предаване на лични данни на трета държава или международна организация може
да се осъществи, когато:
1. в законодателството на третата държава
или в устава на международната организация,
или във влязъл в сила международен договор,
по който Република България е страна, или
в друг правно обвързващ акт са предвидени
подходящи гаранции във връзка със защитата
на личните данни, или
2. администраторът е извършил оценка на
обстоятелствата, свързани с предаването на
лични данни, и е преценил, че по отношение
на защитата на личните данни съществуват
подходящи гаранции.
(2) Администраторът документира предаването в случаите по ал. 1, т. 2, включително
датата и часа на предаване, информацията
относно получаващия компетентен орган,
обосновка на предаването и предадените
лични данни.
(3) Администраторът информира комисията, съответно инспектората за категориите
предаване по ал. 1, т. 2 и при поискване им
предоставя достъп до документацията по ал. 2.
Чл. 75. (1) При липса на решение на Европейската комисия по чл. 72, ал. 1, т. 4, буква
„а“ или на подходящи гаранции съгласно чл. 74
предаване на лични данни на трета държава
или международна организация може да се
извърши само ако предаването е необходимо:
1. за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данни или на друго лице;
2. за да бъдат защитени законни интереси
на субекта на данни, когато законодателството
на Република България предвижда това;
3. за предотвратяването на непосредствена
и сериозна заплаха за обществения ред и сигурност на държава – членка на Европейския
съюз, или на трета държава;
4. в отделни случаи за целите по чл. 42,
ал. 1, или
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5. в отделни случаи за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции, свързани с целите по чл. 42, ал. 1.
(2) Лични данни не могат да се предават,
ако предаващият компетентен орган реши,
че основните права и свободи на субекта на
данните надделяват над обществения интерес
от предаването по ал. 1, т. 4 и 5.
(3) Предаването на данни по ал. 1 се документира и документацията се предоставя
на комисията, съответно на инспектората,
при поискване, включително датата и часа на
предаване, информация относно получаващия
компетентен орган, обосновка на предаването
и предадените лични данни.
Чл. 76. (1) В отделни и специфични случаи
компетентен орган може, без да е налице условието по чл. 72, ал. 1, т. 2 и без да се засяга
международен договор, да предава лични данни пряко на получатели, установени в трети
държави, само ако са спазени разпоредбите
на тази глава и е изпълнено всяко едно от
следните условия:
1. без предаването не може да се изпълни
или сериозно би се затруднило изпълнението
на задача на предаващия компетентен орган,
произтичаща от правото на Европейския съюз
или от законодателството на Република България, за целите по чл. 42, ал. 1;
2. предаващият компетентен орган реши, че
основните права и свободи на субекта на данни
не надделяват над обществения интерес, който
налага предаването в конкретния случай;
3. предаващият компетентен орган смята,
че предаването на орган, който е компетентен в третата държава за целите по чл. 42,
ал. 1, е неефективно или неподходящо, поспециално тъй като предаването не може да
се осъществи навреме;
4. органът на третата държава, който е
компетентен за целите по чл. 42, ал. 1, е уведомен без излишно забавяне, освен ако това
е неефективно или неподходящо;
5. предаващият компетентен орган уведоми получателя за конкретната цел или цели,
единствено за които получателят може да
обработва личните данни, при условие че
такова обработване е необходимо.
(2) Международен договор по ал. 1 е всяко
двустранно или многостранно международно
споразумение, което е в сила между държави – членки на Европейския съюз, и трети
държави в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и
полицейското сътрудничество.
(3) Компетентният орган, предаващ личните данни, документира всяко предаване
по ал. 1 и уведомява комисията, съответно
инспектората, за него.
Чл. 77. По отношение на трети държави и
международни организации комисията предприема подходящи мерки за:
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1. разработване на механизми за международно сътрудничество с цел подпомагане на
ефективното прилагане на законодателството
за защита на личните данни;
2. осигуряване на международна взаимопомощ при прилагането на законодателството за
защита на личните данни, включително чрез
уведомяване, препращане на жалби, помощ
при разследвания и обмен на информация,
при условие че има подходящи гаранции за
защитата на личните данни и другите основни
права и свободи;
3. включване на съответните заинтересовани страни в обсъждания и дейности,
насочени към допълнително задълбочаване
на международното сътрудничество за прилагането на законодателството за защита на
личните данни;
4. насърчаване на обмена и документирането на законодателство и практики в областта
на защитата на личните данни, включително
във връзка със спорове за компетентност с
трети държави.
Раздел V
Надзор за спазване на правилата за защита
на личните данни. Средства за правна защита
Чл. 78. (1) Надзорът по тази глава при
обработване на лични данни за целите по
чл. 42, ал. 1 се осъществява от комисията,
освен в случаите по ал. 2.
(2) Надзорът по тази глава при обработване на лични данни за целите по чл. 42,
ал. 1 от съдa, прокуратурата и следствените
органи при изпълнение на функциите им на
органи на съдебната власт се осъществява от
инспектората.
Чл. 79. (1) При осъществяване на надзора
по тази глава комисията, съответно инспекторатът изпълнява следните задачи:
1. наблюдава и гарантира прилагането на
разпоредбите на тази глава;
2. насърчава обществената информираност
и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването
на лични данни;
3. повишава осведомеността на администраторите и обработващите лични данни за
техните задължения;
4. предоставя информация на всеки субект
на данни във връзка с упражняването на правата му при поискване и, при необходимост, си
сътрудничи за тази цел с надзорните органи в
други държави – членки на Европейския съюз;
5. разглежда жалби, подадени от субект на
данни при условията и по реда на глава седма;
6. проверява законосъобразността на обработването в случаите по чл. 57 и информира
субекта на данните за резултата от проверката в тримесечен срок от сезирането или
за причините, поради които проверката не е
била извършена;
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7. осъществява сътрудничество с други
надзорни органи, включително чрез обмен
на информация, и им предоставя взаимна
помощ с оглед на осигуряване на съгласуваното прилагане и привеждане в изпълнение
на правилата за защита на личните данни;
8. извършва проучвания в областта на
защитата на личните данни, включително
въз основа на информация, получена от друг
надзорен или публичен орган;
9. следи за развитието на информационните и комуникационните технологии с оглед
въздействието им върху защитата на личните
данни.
(2) Освен задачите по ал. 1, комисията
при осъществяване на надзора по тази глава
изпълнява и задачите по чл. 10, ал. 2, както и
участва в дейностите на Европейския комитет
по защита на данните.
(3) При изпълнението на задачите по ал. 1
не се събира такса от субекта на данни и от
длъжностното лице по защита на данните.
(4) А дминистраторът и обработващият
лични данни сътрудничат при поискване с
комисията, съответно с инспектората, при
изпълнението на задачите им.
Чл. 80. (1) При осъществяване на надзора
по тази глава комисията, съответно инспекторатът има правомощия да:
1. получава от администратора или от обработващия лични данни достъп до всички
лични данни, които се обработват;
2. получава от администратора или от обработващия лични данни цялата информация,
необходима за изпълнението на задачите по
чл. 79;
3. отправя предупреждения до администратора или до обработващия лични данни,
когато има вероятност планираните операции
по обработване на данни да нарушат разпоредбите на тази глава;
4. разпорежда на администратора или на
обработващия лични данни да приведат операциите по обработване на данни в съответствие
с разпоредбите на тази глава, включително
да разпорежда коригирането, допълването,
изтриването на лични данни или ограничаването на обработването им съгласно чл. 56;
5. налага временно или окончателно ограничаване, включително забрана, на обработването на данни;
6. дава становища на администратора и на
обработващия лични данни в съответствие с
процедурата по предварителна консултация
по чл. 65;
7. дава становища по собствена инициатива
или при поискване по проекти на закони и
други нормативни актове, както и на административни мерки, свързани със защитата на
личните данни на физическите лица;
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8. дава становища по собствена инициатива
или при поискване по въпроси, свързани със
защитата на личните данни.
(2) Освен правомощията по ал. 1, комисията, съответно инспекторатът упражнява и
правомощията по чл. 10а, ал. 2, т. 2, съответно
по чл. 17а, ал. 2, т. 2.
(3) Комисията, съответно инспекторатът
може да сезира съда за нарушения по тази
глава.
Чл. 81. (1) Комисията, съответно инспекторатът си сътрудничи със съответните надзорни органи на другите държави – членки на
Европейския съюз, включително чрез обмен
на информация и отправяне и изпълнение на
искания за консултации, проверки и разследвания. Исканията следва да съдържат цялата
необходима информация, включително целта
и основанията на искането. Обменената информация се използва единствено за целите,
за които е поискана.
(2) Комисията, съответно инспекторатът
предприема всички необходими и подходящи
мерки, за да се отговори на искането на друг
надзорен орган без излишно забавяне и не
по-късно от един месец след получаване на
искането.
(3) Комисията, съответно инспекторатът
може да откаже искане по ал. 1, като мотивира отказа си, когато:
1. не е компетентен относно предмета на
искането или мерките, които се изисква да
изпълни, или
2. изпълнението на искането би нарушило
законодателството на Република България
или правото на Европейския съюз.
(4) Комисията, съответно инспекторатът
информира искащия надзорен орган за резултатите или, в зависимост от случая, за
напредъка на предприетите мерки в отговор
на искането.
(5) Формите на сътрудничество и взаи мопомощ меж д у ком иси я та, с ъо т ве т но
инспектората, и надзорните органи на други
държави – членки на Европейския съюз, и
процедурите, по които те се осъществяват,
се определят с правилника по чл. 9, ал. 2,
съответно с правилника по чл. 55, ал. 8 от
Закона за съдебната власт.
Чл. 82. (1) При нарушаване на правата му
по тази глава субектът на данните разполага
със средствата за правна защита и може да
търси отговорност за причинените му вреди
по реда на глава седма.
(2) В случаите по чл. 38, ал. 1 и чл. 38б,
ал. 1 комисията, съответно инспекторатът
улеснява подаването на жалба от субект на
данни чрез осигуряване на формуляр.
Чл. 83. (1) Субектът на данни има право да
възложи на юридическо лице с нестопанска
цел, което има уставни цели от обществен
интерес и развива дейност в областта на за-
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щитата на правата и свободите на физическите
лица по отношение на защитата на техните
лични данни, да подаде жалба от негово име
и да упражни от негово име правата по чл. 38,
ал. 1 и 6, чл. 38б, ал. 1, чл. 38в, ал. 4 и 5 и
чл. 39, ал. 1.
(2) Субектът на данни не може да възложи
на лице по ал. 1 да упражни правото му на
обезщетение по чл. 39, ал. 2.“
§ 42. Създава се глава девета с чл. 84 – 87:
„Глава девета
П РИ Н УД И Т Е Л Н И А Д М И Н ИС Т РАТ И В НИ МЕРКИ. АДМИНИСТРАТИВНОНАК А
ЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 84. (1) Мерките по чл. 58, параграф
2, букви „а“ – „з“ и „й“ от Регламент (ЕС)
2016/679 и мерките по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и
5 са принудителни административни мерки
по смисъла на Закона за административните
нарушения и наказания.
(2) Мерките по ал. 1 се прилагат с решение
на комисията, съответно на инспектората,
което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от получаването му.
Чл. 85. (1) За нарушения по чл. 25в на администратора или обработващия лични данни
се налага глоба или имуществена санкция в
размерите по чл. 83, параграф 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679.
(2) За нарушения по чл. 12а, ал. 2, чл. 25ж,
ал. 1 и 2, чл. 25з, ал. 1 и 2, чл. 25и, чл. 25к и
чл. 25н на администратора или обработващия
лични данни се налага глоба или имуществена
санкция в размерите по чл. 83, параграф 5 от
Регламент (ЕС) 2016/679.
(3) За нарушения по чл. 45, чл. 49, чл. 51,
чл. 53 – 56 и чл. 80, ал. 1, т. 1 и 2 на администратора или обработващия лични данни
се налага глоба или имуществена санкция в
размерите по чл. 83, параграф 5 от Регламент
(ЕС) 2016/679.
(4) За нарушения по чл. 59, ал. 3 и 4, чл. 62
и 64 – 70 на администратора или обработващия
лични данни се налага глоба или имуществена
санкция в размерите по чл. 83, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679.
(5) За неизпълнение на влязло в сила решение по чл. 84, ал. 2, с което са приложени
принудителни административни мерки по
чл. 80, ал. 1, т. 4 и 5, на администратора или
обработващия лични данни се налага глоба
или имуществена санкция в размерите по
чл. 83, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(6) Размерите на предвидените в ал. 1 – 5
административни наказания се определят
съгласно посочените в чл. 83, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2016/679 критерии и се налагат
в тяхната левова равностойност.
Чл. 86. (1) За други нарушения по този
закон на администратор или обработващ лич-
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ни данни се налага глоба или имуществена
санкция до 5000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено повторно, се налага глоба или имуществена санкция
в двоен размер на първоначално наложената.
Чл. 87. (1) Извън случаите по чл. 38, ал. 1,
установяването на нарушенията на Регламент
(ЕС) 2016/679 или на този закон, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
(2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от член на
комисията или от оправомощени от комисията
длъжностни лица, съответно от оправомощени
със заповед на главния инспектор лица.
(3) Наказателните постановления се издават
от председателя на комисията, съответно от
главния инспектор или от оправомощени от
него инспектори.
(4) Имуществените санкции и глобите по
влезли в сила решения по чл. 38, ал. 3 и наказателни постановления се събират по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) Събраните суми от наложени от комисията имуществени санкции и глоби постъпват
по бюджета на комисията.
(6) Събраните суми от наложени от инспектората имуществени санкции и глоби
постъпват по бюджета на съдебната власт.“
§ 43. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Лични данни“ e понятието по чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679.
2. „Администратор“, с изключение на администратора по глава осма, е понятието по
чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.
3. „Обработващ лични данни“ е понятието
по чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679.
4. „Обработване“ е понятието по чл. 4, т. 2
от Регламент (ЕС) 2016/679.
5. „Ограничаване на обработването“ е
понятието по чл. 4, т. 3 от Регламент (ЕС)
2016/679.
6. „Профилиране“ е понятието по чл. 4,
т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
7. „Псевдонимизация“ е понятието по чл. 4,
т. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.
8. „Регистър с лични данни“ е понятието
по чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679.
9. „Получател“ е понятието по чл. 4, т. 9 от
Регламент (ЕС) 2016/679. Държавен или местен орган, както и структура, чиято основна
дейност е свързана с разходване на публични
средства, които могат да получават лични
данни в рамките на конкретно разследване
в съответствие със закон, не се смятат за
получатели по смисъла на глава осма. Обработването на лични данни от тези органи или
структури отговаря на приложимите правила
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за защита на данните съгласно целите на
обработването.
10. „Нарушение на сигурността на лични
данни“ е понятието по чл. 4, т. 12 от Регламент (ЕС) 2016/679.
11. „Генетични данни“ e понятието по чл. 4,
т. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679.
12. „Биометрични данни“ e понятието по
чл. 4, т. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.
13. „Данни, свързани със здравословното
състояние“ e понятието по чл. 4, т. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679.
14. „Международна организация“ е понятието по чл. 4, т. 26 от Регламент (ЕС) 2016/679.
15. „Мащабно“ е наблюдение и/или обработване на лични данни на значителен или
неограничен брой субекти на данни или обем
лични данни, когато основните дейности на
администратора или обработващия лични
данни, включително средствата за тяхното
изпълнение, се състоят в такива операции.
16. „Риск“ е възможността за настъпване
на имуществена или неимуществена вреда за
субекта на данните при определени условия,
оценена от гледна точка на нейната тежест
и вероятност.
17. „Публичен орган“ е държавен или местен орган, както и структура, чиято основна
дейност е свързана с разходване на публични
средства.
18. „Изтриване“ е необратимо заличаване
на информацията от съответния носител.
19. „Унищожаване“ е необратимо физическо разрушаване на материалния носител на
информация.
20. „Повторно“ е нарушението, извършено
в срок една година от влизането в сила на
решението на комисията или на наказателното постановление, с което нарушителят е
наказан за същото по вид нарушение.“
2. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Този закон предвиж да мерки по
прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), както
и въвежда изискванията на Директива (ЕС)
2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването
на лични данни от компетентните органи за
целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване
на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на
такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ, L 119/89 от
4 май 2016 г.).“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. (1) Образуваните до 25 май 2018 г. и
неприключили до влизането в сила на този
закон производства за нарушения на закона
се довършват по досегашния ред.
(2) За нарушения на закона и на Регламент
(ЕС) 2016/679, извършени до влизането в сила
на този закон, срокът за сезиране на комисията по чл. 38 е една година от узнаването
на нарушението, но не по-късно от 5 години
от извършването му.
§ 45. Системите за автоматизирано обработване, използвани от компетентните органи
по чл. 42, ал. 4 за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наказания, включително
предпазването от заплахи за обществения
ред и сигурност и тяхното предотвратяване,
създадени преди 6 май 2016 г., се привеждат в
съответствие с чл. 63, ал. 1 и 2 до 6 май 2023 г.
§ 46. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и
61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г.,
бр.13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм.,
бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 2018 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 и 77 от
2018 г. и бр. 7 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 22 ал. 1 се отменя.
2. В чл. 24 се създава ал. 4:
„(4) Информационните фондове, изграждани за административно обслужване на гражданите, се използват и за целите на защита на
националната сигурност, противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред и
провеждане на наказателното производство.“
3. В чл. 25, ал. 3 след думите „този закон“
се поставя запетая и се добавя „на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май
2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2016/679“.
4. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) Обработването на лични данни,
разкриващо расов или етнически произход,
политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, обработването на генетични
данни, биометрични данни с цел уникално
идентифициране на физическото лице, данни,
свързани със здравословното състояние или
сексуалния живот и сексуалната ориентация
на лицето, е разрешено при условията на чл. 9
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от Регламент (ЕС) 2016/679 или на чл. 51 от
Закона за защита на личните данни.
(2) Личните данни по ал. 1 се събират
само във връзка с други данни на засегнатото
физическо лице.“
5. В чл. 26:
а) в ал. 1:
aa) в текста преди т. 1 думата „свързани“
се заменя със „свързано“;
бб) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. могат да обработват всички необходими
категории лични данни;
4. предоставят личните данни на органите
за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, както и на органите на
съдебната власт за нуждите на конкретно
наказателно производство;“
вв) създават се т. 5 и 6:
„5. предоставят личните данни на други
администратори, които са държавни или
местни органи, или получатели с оглед на
обработването им за цели, различни от целите за защита на националната сигурност,
противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред и провеждане на наказателното производство, в съответствие с
Регламент (ЕС) 2016/679 и със Закона за защита на личните данни и по ред, определен
с инструкцията по чл. 29, ал. 2;
6. обменят лични данни с компетентни
органи и получатели от държави – членки
на Европейск и я съюз, органи и агенции
на Европейския съюз, трети държави или
международни организации в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/679 и със Закона за
защита на личните данни.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Сроковете за съхранение на данните
по ал. 1 или за периодична проверка на необходимостта от съхранението им се определят
от министъра на вътрешните работи. Тези
данни се изтриват и в изпълнение на съдебен
акт или решение на Комисията за защита на
личните данни.“
6. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Администраторът на лични
данни или оправомощени от него длъжностни
лица може да откажат пълно или частично
упражняването на правата на субектите на данни по чл. 12 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679,
както и да не изпълнят задължението си по
чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679, когато
упражняването на правата или изпълнението
на задължението:
1. би създало риск за:
а) националната сигурност;
б) обществения ред и сигурност;
в) предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на
престъпления, включително предпазването от
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и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност;
г) защитата на субекта на данните или на
правата и свободите на други лица;
д) опазването на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна;
е) разкриване на източниците на информацията или негласните методи и средства
за нейното събиране;
2. би накърнило изпълнението на законово
определените дейности на органите на МВР;
3. се отнася до информация, въведена в
Шенгенската информационна система (ШИС),
базите данни на Интерпол или базите данни
на Европол от друга държава, от която не е
получено съгласие за предоставянето є.
(2) Отказът по ал. 1 се извършва писмено,
като се посочва само правното основание.
(3) Отказът по ал. 1 се извършва в срок
до един месец от получаване на искането за
упражняване на права. Срокът може да се
удължи с още два месеца, когато това се налага
заради сложността или броя на исканията.
(4) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
7. В чл. 29:
а) в ал. 1 думите „по смисъла на Закона
за защита на личните данни“ се заличават;
б) създава се ал. 3:
„(3) Министърът на вътрешните работи
определя длъжностно лице по защита на
данните.“
8. В чл. 108, ал. 3 думите „Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
9. В чл. 123, ал. 1 думите „по реда на този
закон и на Закона за защита на личните данни“
се заменят с „при спазване на изискванията
за защита на личните данни“.
§ 47. В Закона за митниците (обн., ДВ,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110
от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105
от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109
от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12,
32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от
2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и
60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и
103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г. и
бр. 7 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 8 думите „разпоредбите на
Закона“ се заменят с „изискванията“.
2. Член 17а се изменя така:
„Чл. 17а. (1) При изпълнение на служебните
си задължения митническите служители може
да обработват лични данни.
(2) Митническите служители може да обработват и лични данни, получени от други
органи, за целите, за които са предоставени.
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Тези данни се препредават само с разрешение
на органа, който ги е предоставил.
(3) При обработване на лични данни, свързано с дейностите по разузнаване, разкриване
и разследване на нарушения или престъпления
по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния
кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс
по отношение на задължения за ДДС от внос
и акцизи, митническите служители:
1. може да не искат съгласието на физическото лице;
2. може да не информират физическото
лице преди и по време на обработването на
личните му данни;
3. предоставят личните данни само на органите за защита на националната сигурност,
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, както и на органите на
съдебната власт за нуждите на конкретно
наказателно производство;
4. обменят лични данни с компетентни
органи и получатели от държави – членки
на Европейския съюз, трети държави или
международни организации в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ,
L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/679“, и със Закона за
защита на личните данни.
(4) Сроковете за съхранение на данните по
ал. 3 или за периодична проверка на необходимостта от съхранението им се определят
от директора на Агенция „Митници“. Тези
данни се изтриват и в изпълнение на съдебен
акт или решение на Комисията за защита на
личните данни.
(5) Обработването на лични данни се осъществява при условията и по реда на този
закон, на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона
за защита на личните данни.
(6) Администратор на лични данни е директорът на Агенция „Митници“, който възлага
обработването на лични данни на оправомощени от него длъжностни лица.
(7) Директорът на Агенция „Митници“ определя длъжностно лице по защита на данните.“
§ 48. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61
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и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7, 21, 28, 77 и
94 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 249:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Предпри яти ята, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги,
не могат да изискват от потребител повече
данни от тези по чл. 248, ал. 2, т. 2, буква
„а“ за предоставяне на услугите, освен ако в
закон не е предвидено друго или услугата не
може да бъде предоставена без наличието на
други изискани данни.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Предпри яти ята, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги,
обработват законосъобразно събраните лични
данни на потребителите – физически лица, в
съответствие с този закон, а за неуредени в
него въпроси – в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май
2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2016/679.“
2. В чл. 251б, ал. 4 думите „на Закона“ се
заличават.
3. Член 262 се изменя така:
„Чл. 262. Надзорът върху обработването на
лични данни по реда на този раздел се осъществява от Комисията за защита на личните
данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679
и Закона за защита на личните данни.“
4. В чл. 323а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Надзорът за изпълнение на задълженията по чл. 251ж, чл. 261в и за изпълнение
на инструкциите и препоръките по чл. 261г
се осъществява от Комисията за защита на
личните данни при условията и по реда на
Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита
на личните данни.“;
б) алинея 2 се отменя.
5. В чл. 327 ал. 3 се отменя.
§ 49. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от
2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7,
15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 36а, ал. 3, изречение първо думите
„както и информация“ се заменят с „единния
граждански номер или личния номер на чужденец и подписи на физическите лица, както
и друга информация“.
2. В чл. 42, ал. 5, изречение първо думите
„както и информация“ се заменят с „единния граждански номер или личния номер на
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чужденец и подписи на физическите лица,
както и друга информация“.
3. В чл. 48 се създава ал. 7:
„(7) Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване на услуги
и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични
данни, и когато съответното обработване на
лични данни попада в материалния обхват
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ,
L 119/1 от 4 май 2016 г.), техническите спецификации, които определят характеристиките
на предмета на поръчката, трябва да бъдат
съобразени с правилата за защита на лични
данни съгласно чл. 25 от същия регламент.“
§ 50. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и
81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от
2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13
от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63,
65, 85, 90 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 49 и 77
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 19, ал. 7 думите „със Закона“ се
заменят със „с изискванията“.
2. В чл. 29г, ал. 6 думите „със Закона“ се
заменят със „с изискванията“.
3. В чл. 44, ал. 6 думите „със Закона“ се
заменят със „с изискванията“.
4. В чл. 54:
а) в ал. 1 се създава т. 15:
„15. осъществява надзор върху обработването на лични данни в случаите по чл. 17,
ал. 1 от Закона за защита на личните данни.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) При осъществяване на надзора по ал. 1,
т. 15 Инспекторатът изпълнява задачите и упражнява правомощията по Закона за защита
на личните данни.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
5. В чл. 55, ал. 1, изречение второ думата
„четири“ се заменя с „пет“.
6. В чл. 64, ал. 1 думите „на Закона“ се
заличават.
7. В чл. 80, ал. 1, т. 15 думата „Закона“ се
заменя с „изискванията“.
8. В чл. 86, ал. 1, т. 18 думата „Закона“ се
заменя с „изискванията“.
9. В чл. 93, ал. 1, т. 12 думата „Закона“ се
заменя с „изискванията“.
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10. В чл. 106, ал. 1, т. 15 думата „Закона“
се заменя с „изискванията“.
11. В чл. 114, ал. 1, т. 16 думата „Закона“
се заменя с „изискванията“.
12. В чл. 122, ал. 1, т. 16 думата „Закона“
се заменя с „изискванията“.
13. В чл. 173, ал. 8, изречение трето думата
„Закона“ се заменя с „изискванията“.
14. В чл. 175г, ал. 5 думата „Закона“ се
заменя с „изискванията“.
15. В чл. 360с, ал. 2 думата „Закона“ се
заменя с „изискванията“.
16. В чл. 373 думите „на Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
17. В чл. 385, ал. 1 думите „на Закона“ се
заличават.
18. В чл. 386, ал. 5 думите „със Закона“ се
заменят със „с изискванията“.
§ 51. В Закона за Националния архивен
фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19,
42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от
2010 г.; изм., бр. 59 от 2010 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 101 от
2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 50 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 77 от
2018 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) В документите по ал. 1 не се допуска
намеса и заличаване на данни, включително
на лични данни, за целите на архивирането
в обществен интерес.“
2. В чл. 25, т. 1 накрая се добавя „включително на лични данни“.
3. В чл. 48 се създава ал. 6:
„(6) Документите по ал. 1, съдържащи лични данни, се предават в държавните архиви
от органите за управление на държавните и
общинските институции с тяхно разрешение.“
§ 52. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от
2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20
от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 и 102
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 17, ал. 2 думите „на Закона“ се
заличават.
2. В чл. 35, ал. 2, изречение второ думите
„на Закона“ се заличават.
3. В чл. 54, ал. 2, изречение трето думите
„на Закона“ се заличават.
4. В чл. 57, ал. 1 се създава т. 49:
„49. съвместно с Комисията за защита на
личните данни издава указания относно обработването и защитата на личните данни в
изборния процес.“
5. В чл. 71, ал. 2, изречение второ думите
„на Закона“ се заличават.
6. В чл. 86 думите „на Закона“ се заличават.
7. В чл. 113 думите „на Закона“ се заличават.
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8. В чл. 122, ал. 1, изречение второ думите
„на Закона“ се заличават.
9. В чл. 124, ал. 4, изречение трето думите
„на Закона“ се заличават.
10. В чл. 133:
а) в ал. 3, т. 5 след думите „един списък;“
се добавя „при полагане на подписа си в
списъка избирателят удостоверява своята
самоличност;“
б) в ал. 4 думите „на Закона за защита на
личните данни“ се заменят със „за тяхната
защита“.
11. В чл. 140:
а) в ал. 3, т. 6 след думите „един списък;“
се добавя „при полагане на подписа си в
списъка избирателят удостоверява своята
самоличност;“
б) в ал. 4 думите „на Закона за защита на
личните данни“ се заменят със „за тяхната
защита“.
12. В чл. 257:
а) в ал. 2 се създава ново изречение четвърто: „При полагане на подписа си в списъка
избирателят удостоверява своята самоличност.“, а досегашното изречение четвърто
става изречение пето;
б) в ал. 3 думите „на Закона за защита на
личните данни“ се заменят със „за защита
на личните данни“ и думите „чл. 3, ал. 2 от
Закона за защита на личните данни“ се заменят с „чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май
2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2016/679“.
13. В чл. 320:
а) в ал. 2 се създава ново изречение четвърто: „При полагане на подписа си в списъка
избирателят удостоверява своята самоличност.“, а досегашното изречение четвърто
става изречение пето;
б) в ал. 3 думите „на Закона за защита на
личните данни“ се заменят със „за защита
на личните данни“ и думите „чл. 3, ал. 2 от
Закона за защита на личните данни“ се заменят с „чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679“.
14. В чл. 367:
а) в ал. 2 се създава ново изречение четвърто: „При полагане на подписа си в списъка
избирателят удостоверява своята самоличност.“, а досегашното изречение четвърто
става изречение пето;
б) в ал. 3 думите „на Закона за защита на
личните данни“ се заменят със „за защита
на личните данни“ и думите „чл. 3, ал. 2 от
Закона за защита на личните данни“ се заменят с „чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679“.
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15. В чл. 416:
а) в ал. 2 се създава ново изречение четвърто: „При полагане на подписа си в списъка
избирателят удостоверява своята самоличност.“, а досегашното изречение четвърто
става изречение пето;
б) в ал. 3 думите „на Закона за защита на
личните данни“ се заменят със „за защита
на личните данни“ и думите „чл. 3, ал. 2 от
Закона за защита на личните данни“ се заменят с „чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679“.
16. В Закона за изменение и допълнение на
Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г.;
изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.) в
§ 145, ал. 23 от преходните и заключителните разпоредби думите „Закона за защита на
личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
§ 53. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35,
42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г.,
бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105
от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56
и 88 от 2018 г. и бр. 7 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 34:
а) в ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. съхраняват данните в срокове, определени с наредбата по ал. 10, освен ако закон
не предвижда друг срок.“;
б) в ал. 9 думите „по смисъла на Закона
за защита на личните данни“ се заличават.
2. В чл. 36, ал. 5 думите „Администраторът
на лични данни“ се заменят с „Председателят на агенцията или оправомощен от него
заместник-председател“.
3. В чл. 42б, ал. 5 думите „чл. 19, ал. 1 от
Закона за защита на личните данни“ се заменят с „чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
4. В чл. 42в:
а) в ал. 3 думите „Закона за защита на
личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“;
б) в ал. 4 думите „чл. 5“ се заменят с
„чл. 51, ал. 1“.
5. В чл. 42н се създава ал. 6:
„(6) Администратор на лични данни по отношение на обработваните от Националното
звено лични данни е неговият ръководител.“
6. Създават се чл. 42н1 – 42н 5:
„Чл. 42н1. (1) Субектите на данни може да
искат предоставяне на информация за обра-
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ботваните за тях от Националното звено с
автоматични или с други средства лични данни.
(2) Искането по ал. 1 трябва да бъде основателно и не прекомерно.
(3) Основателно е искането, подадено от
субект на данни, което се отнася към записване, съхраняване, употреба, предоставяне,
актуализиране, комбиниране, ограничаване
на обработването или заличаване на негови
лични данни.
(4) Прекомерно е искането, което надхвърля обхвата на обработваните в Националното звено лични данни. Повторно искане за
предоставяне на една и съща информация се
смята за прекомерно.
(5) Националното звено може да откаже
да разгледа искане за предоставяне на информация, когато то е неоснователно или
прекомерно. Отказът се мотивира и лицето,
подало искането, се уведомява за него.
Чл. 42н 2 . (1) При подаване на искане по
чл. 42н1, ал. 1 субектът на данните предоставя
достатъчно информация за потвърждаване на
самоличността си.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да съдържа най-малко:
1. име на субекта на данни;
2. единен граждански номер или личен
номер на чужденец, или друг аналогичен
идентификатор;
3. постоянен адрес;
4. адрес за кореспонденция;
5. телефон;
6. електронен адрес за кореспонденция
(при наличие на такъв).
(3) Когато не се предоставят данните по
ал. 2 или предоставените данни пораждат
основателни съмнения за самоличността на
лицето, Националното звено може да откаже
да разгледа искането.
Чл. 42н 3. Националното звено може да
ограничи, да забави за определен период или
да не предостави информация на субекта на
данни, като отчита основните му права и
интереси, когато:
1. предоставянето на информация би възпрепятствало служебна или законова проверка
или друга законова процедура във връзка с
терористични или други тежки престъпления;
2. предоставянето на информация би засегнало неблагоприятно предотвратяването,
разкриването, разследването или наказателното преследване на терористични или други
тежки престъпления;
3. предоставянето на информация би засегнало неблагоприятно защитата на:
а) обществения ред и сигурност;
б) националната сигурност;
в) правата и свободите на трети лица;
4. други обстоятелства биха засегнали
неблагоприятно защитата на обществения
интерес и действията на компетентните ор-
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гани при осъществяването на правомощията
им по закон.
Чл. 42н 4. (1) Администраторът на лични
данни по чл. 42н, ал. 6 се произнася с решение
в 60-дневен срок от постъпването на искането
по чл. 42н1, ал. 1.
(2) Когато личните данни, за които се
отнася искането, са предоставени от Националното звено на орган по чл. 42е и 42ж или
на компетентен орган на друга държава или
на Европол по реда на този закон, администраторът на лични данни по чл. 42н, ал. 6
отправя до този орган запитване дали не са
налице основания по чл. 42н 3 за ограничаването, забавянето за определен период или
непредоставянето на исканата информация.
Органът, до когото е отправено запитването,
отговаря в 14-дневен срок от получаването му,
като мотивира ограничаването, забавянето
за определен период или непредоставянето
на исканата информация, посочвайки и конкретното основание по чл. 42н 3.
(3) Когато не се получи отговор в срока
по ал. 2, Националното звено предоставя
исканата информация.
(4) В срока по ал. 1 длъжностното лице по
защита на данните към Националното звено
информира писмено субекта на данните за
решението по ал. 1.
(5) Длъжностното лице по защита на данните към Националното звено предоставя
на субекта на данни най-малко следната
информация:
1. данните, които идентифицират Националното звено и координатите за връзка с
длъжностното лице по защита на данните;
2. целите за обработването на лични данни
от Националното звено;
3. срока, за който се съхраняват лични данни
след постъпването им в Националното звено;
4. правото да бъде подадена жалба до Комисията за защита на личните данни или да
бъде потърсена защита по съдебен ред.
Чл. 42н 5. Субектът на данни има право да
поиска от Комисията за защита на личните
данни извършването на проверка за законосъобразността на решението по чл. 42н 4 , ал. 1.“
7. В § 1, т. 10 от допълнителната разпоредба думите „всяко действие или съвкупност
от действия, извършени с автоматични или
с други средства, като събиране, записване,
организиране, съхраняване, адаптиране или
изменение, възстановяване, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране
или комбиниране, блокиране, заличаване или
унищожаване“ се заменят с „обработване по
смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни“.
§ 54. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм.,
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бр. 94 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 80, ал. 7 думите „Закона за“ се
заличават.
2. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) По отношение на обработването
на лични данни за целите на превенцията
на изпирането на пари и финансирането
на тероризма се прилагат Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май
2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2016/679“, и Законът за защита на личните
данни, доколкото в този закон и в Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма
не е предвидено друго.
(2) Обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари
и финансирането на тероризма се см ята
за въпрос от обществен интерес съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде
ограничено от изискванията на чл. 12 – 22 и
чл. 34 от същия регламент.
(3) След изтичането на срока за съхранение
по чл. 70, обработваните от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ лични данни по реда
на този закон и по реда на Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма се изтриват
или унищожават, освен ако специален закон
не предвижда друго.
(4) А дминистратор на лични данни по
отношение на обработваните от дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ лични данни е
директорът на дирекцията.“
3. В допълнителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. Този закон предвижда мерки по
прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).“
§ 55. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от
2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от
2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от
2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36,
66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от
2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80
от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70
от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и
79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7
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на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от
2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и
103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 44, 77 и 88 от 2018 г.)
в чл. 44 ал. 2 се отменя.
§ 56. В Закона за Националната служба за
охрана (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; доп., бр. 103
от 2017 г.; изм., бр. 103 от 2018 г.) в чл. 29 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Закона за защита на
личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 1 се обработва,
анализира, съхранява и унищожава по ред,
определен със заповед на началника на Националната служба за охрана при спазване
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и изискванията за
защита на личните данни.“
3. Създават се ал. 4 – 8:
„(4) При обработване на лични данни,
свързани с осигуряването на безопасността
на определените в този закон лица, обекти
и мероприятия, офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана:
1. може да не искат съгласието на физическото лице;
2. може да не информират физическото
лице преди и по време на обработването на
личните му данни;
3. съхраняват данните в срокове, определени от администратора на личните данни;
4. може да предоставят личните данни
само на органите за защита на националната
сигурност и обществения ред и на органите
на съдебната власт.
(5) В Националната служба за охрана може
да се обработват и лични данни, обработвани
от други органи, като данните, получени по
този начин, не може да се използват за други
цели, освен за дейността на Националната
служба за охрана. Тези данни не се препредават на трети лица.
(6) Администратор на лични данни е началникът на Националната служба за охрана,
който възлага обработването на лични данни
на определени от него длъжностни лица.
(7) Редът за обработване на лични данни се
определя с акт на началника на Националната
служба за охрана.
(8) Контролът по защитата на правата
на физическите лица при обработването на
личните им данни и при осъществяването
на достъп до тези данни се упражнява от
Комисията за защита на личните данни при
условията и по реда на Закона за защита на
личните данни.“
§ 57. В Закона за военното разузнаване (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.,
бр. 103 от 2017 г. и бр. 88 от 2018 г.) в чл. 78
се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Обработването на лични данни се
осъществява при условията и по реда на този
закон.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Контролът по защитата на правата
на физическите лица при обработването на
личните им данни и при осъществяването
на достъп до тези данни се упражнява от
Комисията за защита на личните данни при
условията и по реда на Закона за защита на
личните данни.“
§ 58. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103
от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от
2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и
бр. 7 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 426 се създава ал. 4:
„(4) За договора за застраховка „Помощ
при пътуване“ се прилага съответно чл. 454.“
2. В чл. 429 се създава ал. 6:
„(6) За договора за застраховка „Гражданска
отговорност“ се прилага съответно чл. 454.“
3. В чл. 514, ал. 4 думата „Закона“ се заменя
с „изискванията“.
4. В чл. 571, ал. 8 думите „прилага Закона“
се заменят със „се прилагат изискванията“.
5. В § 7 от допълнителните разпоредби се
създава ал. 3:
„(3) Възможността за обработване на лични
данни за здравословно състояние, предвидена
в чл. 107 и 454 от този кодекс, представлява
допълнително условие за законосъобразно
обработване на лични данни за здравословно
състояние по смисъла на чл. 9, т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L
119/1 от 4 май 2016 г.).“
§ 59. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г.,
бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103
от 2017 г. и бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 98а, ал. 2 се създава т. 7:
„7. видовете лични данни, които задължително се обработват от крайния снабдител,
включително, но не само:
а) имена;
б) единен граждански номер;
в) адрес.“
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2. В чл. 104а, ал. 2 се създава т. 6:
„6. видовете лични данни, които задължително се обработват от оператора на електро
преносната или на съответната електроразпределителна мрежа, включително, но не само:
а) имена;
б) единен граждански номер;
в) адрес.“
3. В чл. 139а, ал. 2 т. 10 се отменя.
4. В чл. 139в, ал. 2 се създава изречение
второ: „Общите условия съдържат и видовете
лични данни, които задължително се обработват от топлопреносното предприятие или
доставчика на топлинна енергия, включително,
но не само имена, единен граждански номер
и адрес.“
5. В чл. 150, ал. 1 се създава т. 7:
„7. видовете лични данни, които задължително се обработват от топлопреносното
предприятие, включително, но не само:
а) имена;
б) единен граждански номер;
в) адрес.“
§ 60. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от
2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13,
42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86,
92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от
2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 142ф:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „§ 1,
т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ,
L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/679“;
б) в ал. 2 думата „Закона“ се заменя с
„изискванията“;
в) в ал. 3 думите „по смисъла на чл. 23,
ал. 1 от Закона за защита на личните данни“
се заличават;
г) в ал. 4 думите „съгласно изискванията
на наредбата по чл. 23, ал. 5 от Закона“ се
заменят с „при спазване на изискванията“;
д) в ал. 5 думите „чл. 19, ал. 1 от Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679“;
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е) в ал. 6 думите „със Закона“ се заменят
със „с изискванията“ и навсякъде думата
„блокиране“ се заменя с „ограничаване на
обработването“;
ж) в ал. 7 думите „чл. 34“ се заменят с
„чл. 37а, ал. 1, т. 5“;
з) в ал. 8 думите „на глава шеста от Закона за защита на личните данни“ се заменят
със „за предаване на лични данни на трети
държави или международни организации“;
и) в ал. 9, изречение първо думата „Закона“
се заменя с „изискванията“, а в изречение второ думите „по Закона за защита на личните
данни“ се заличават.
2. В чл. 143п, ал. 8 думата „Закона“ се
заменя с „изискванията“.
§ 61. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83
от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от
2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г.,
бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г.,
бр. 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 93 от 2018 г.)
в чл. 10а, ал. 5 думите „Закона за защита на
личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
§ 62. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15,
101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.,
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97
от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7 от
2019 г.) в чл. 57а, ал. 5 думите „условията и по
реда на Закона за защита на личните данни“
се заменят със „спазване на изискванията за
защита на личните данни“.
§ 63. В Закона за авторското право и
сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.;
изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28
и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74,
99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25
от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.
и бр. 28 и 94 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 26д думите „със Закона за защита
на личните данни“ се заменят със „с изиск
ванията за тяхната защита“.
2. В чл. 94а, ал. 5 думите „със Закона за
защита на личните данни“ се заменят със „с
изискванията за тяхната защита“.
3. В чл. 94щ, ал. 5, т. 4 думите „на Закона
за защита на личните данни“ се заменят със
„за тяхната защита“.
§ 64. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от
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2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение
№ 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и
75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14
и 24 от 2018 г. и бр. 1 и 12 от 2019 г.) в чл. 72
думите „се вземат специални осигурителни
мерки в съответствие със Закона за защита на
личните данни“ се заменят със „се прилагат
подходящи технически и организационни мерки в съответствие с изискванията за защита
на личните данни“.
§ 65. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.;
изм., бр. 96 и 102 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г.
и бр. 7, 15, 20 и 27 от 2018 г.) в чл. 28, ал. 3
думите „Закона за защита на личните данни“ се заменят с „изискванията за защита на
личните данни“.
§ 66. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от
2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13,
58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г.
и бр. 1 от 2019 г.) в чл. 85 думите „Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„изискванията за защита на личните данни“.
§ 67. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и
59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74
и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от
2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г.,
бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г., бр. 39
и 50 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2017 г. и бр. 47
от 2018 г.) чл. 109 се изменя така:
„Чл. 109. За защита на данните от ЕСГРАОН
от случайно или неправомерно унищожаване,
загуба, промяна, неразрешено разкриване или
достъп до лични данни се прилагат подходящи
технически и организационни мерки, както и
специални осигурителни мерки (включително
изграждане и поддържане на Резервен център за случаи на бедствия, аварии и кризи),
в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.),
със Закона за защита на личните данни и
с ратифицираните от Република България
международни договори.“
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§ 68. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.;
изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 97
от 2016 г. и бр. 21 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8 думите „Закона за защита на
личните данни“ се заменят с „изискванията
за тяхната защита“.
2. В чл. 38, ал. 5 думите „Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
§ 69. В Закона за достъп до обществена
информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24,
30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104
от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г.,
бр. 97 от 2015 г., бр. 13 и 50 от 2016 г., бр. 85
от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15в, ал. 3 думите „защитата на
личните данни на заявителя съгласно Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„изискванията за защита на личните данни
по отношение на данните на заявителя“.
2. В чл. 41б, ал. 1, т. 10 думите „Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„изискванията за тяхната защита“.
3. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2
се изменя така:
„2. „Лични данни“ е понятието по смисъла
на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).“
§ 70. В Закона за дост ъп до пространстве
ни данни (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; изм.,
бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 26 от
2015 г. и бр. 50 от 2016 г.) в чл. 17, ал. 2, т. 6
думата „Закона“ се заменя с „изискванията“.
§ 71. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от
2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от
2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г.,
бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103 от 2017 г. и бр. 7
от 2018 г.) в § 16 от преходните и заключителните разпоредби думите „Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ,
L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
§ 72. В Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм.,
бр. 105 от 2016 г. и бр. 103 от 2017 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 27, ал. 2 думите „по Закона за защита на личните данни и“ се заменят с „до
отнасящи се за лицето лични данни и по“.
2. В чл. 28, ал. 5 думите „по смисъла на
Закона за защита на личните данни“ се заличават.
§ 73. В Закона за електронната търговия
(обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 77
и 105 от 2011 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 94 от
2018 г.) в чл. 4а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. на получателя на услуга на информационното общество е предоставена ясна и изчерпателна информация по чл. 13 от Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май
2016 г.);“.
§ 74. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115
от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30,
38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59
и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и
40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79
от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от
2017 г. и бр. 17, 77 и 102 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 5 думите „при условия и по
ред, определени в Закона за защита на личните данни“ се заличават.
2. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба
думите „Закона за защита на личните данни“
се заменят с „чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
§ 75. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42
от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от
2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34
и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 19 и 82
от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г.,
бр. 68 от 2013 г. и бр. 79 от 2015 г.) в чл. 21,
ал. 4 думите „Закона за защита на личните
данни“ се заменят с „изискванията за защита
на личните данни“.
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§ 76. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 62 и 77
от 2018 г.) в чл. 11, ал. 1, изречение трето думите „на Закона за защита на личните данни“
се заменят със „за защита на личните данни“.
§ 77. В Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от
2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 56 от
2015 г. и бр. 2, 7 и 77 от 2018 г.) в чл. 47, ал. 3
думите „в Закона за защита на личните данни“
се заменят със „за тяхната защита“.
§ 78. В Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
(обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.; изм., бр. 82 от
2006 г., бр. 33 и 66 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 21 и 53 от 2014 г. и бр. 44 от 2018 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 14, ал. 4 думите „със Закона за
защита на личните данни“ се заменят със „с
изискванията за защита на личните данни“.
2. В § 1а от заключителните разпоредби
думите „както и редът за обработване на
личните данни по този закон“ и запетаите
пред и след тях се заличават.
§ 79. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51,
53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и
82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18
от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и
30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и
102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58
и 103 от 2017 г. и бр. 7, 20 и 37 от 2018 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 68к, т. 3 думите „разпоредбите на
Закона за защита на личните данни“ се заменят
с „изискванията за защита на личните данни“.
2. В чл. 181г, ал. 3, т. 7 думите „на Закона
за защита на личните данни“ се заменят със
„за тяхната защита“.
3. В чл. 181ц, ал. 3 думите „на Закона за
защита на личните данни“ се заменят със „за
защита на личните данни“.
4. В чл. 183г, ал. 4 думите „съгласно Закона
за защита на личните данни“ се заличават.
§ 80. В Закона за защита на растенията
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от
2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и
бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 3 думите „на чл. 2, ал. 2
от Закона за защита на личните данни“ се
заменят със „за защита на личните данни“.
2. В § 3 от допълнителните разпоредби
думите „Закона за защита на личните данни“ се заменят с „изискванията за защита на
личните данни“.
§ 81. В Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от
2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101
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от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53
и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98
от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г.,
бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от 2017 г. и бр. 53
и 98 от 2018 г.) в чл. 24а, ал. 3 думите „на
Закона“ се заличават.
§ 82. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57
от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12
от 2019 г.) в чл. 17а, ал. 3, т. 3 думите „със
Закона“ се заменят със „с изискванията“.
§ 83. В Закона за кредитите за недвижими
имоти на потребители (обн., ДВ, бр. 59 от
2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г.
и бр. 20 и 51 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 14, ал. 2 думите „чл. 19 от Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(Общ регламент относно защитата на данните)
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
2. В чл. 21 думите „разпоредбите на Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„изискванията за защита на личните данни“.
§ 84. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г.,
бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от
2014 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48
от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от
2017 г. и бр. 84, 91 и 102 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 90, т. 2 думите „съгласно Закона
за защита на личните данни“ се заличават.
2. В чл. 145а, ал. 2 думите „на Закона“ се
заличават.
§ 85. В Закона за медиацията (обн., ДВ,
бр. 110 от 2004 г.; изм., бр. 86 от 2006 г., бр. 9
и 27 от 2011 г. и бр. 77 от 2018 г.) в чл. 8а,
ал. 7 думите „условията и по реда на Закона
за защита на личните данни“ се заменят
със „спазване на изискванията за защита на
личните данни“.
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§ 86. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г.,
бр. 14 и 38 от 2015 г., бр. 14 и 43 от 2016 г. и
бр. 84, 102 и 105 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 36, ал. 1, изречение второ думите „Закона за защита на личните данни“ се
заменят с „изискванията за тяхната защита“.
2. В чл. 117 думите „на Закона“ се заличават.
§ 87. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г.,
бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82,
85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от
2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74,
75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г.,
бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11,
54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59,
62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.)
в чл. 189в думите „съгласно разпоредбите на
Закона за защита на личните данни и“ се
заменят с „при спазване на изискванията за
защита на личните данни и съгласно“.
§ 88. В Закона за независимия финансов
одит (обн., ДВ, бр. 95 от 2016 г.; изм., бр. 15
от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 57, ал. 11 думите „на Закона“ се
заличават.
2. В чл. 104, ал. 1, т. 5 думите „на глава
шеста от Закона“ се заличават.
§ 89. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31
и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11
и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44
и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г.,
бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103
от 2017 г. и бр. 15, 77 и 101 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 3 думата „Закона“ се заменя
с „изискванията“.
2. В чл. 15, ал. 5 думата „Закона“ се заменя
с „изискванията“.
§ 90. В Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32
от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от
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2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 10, 65, 77 и 86 от
2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 7 думите „със Закона“ се
заменят със „с изискванията“.
2. В приложението към чл. 13, ал. 3 думите „разпоредбите на Закона“ се заменят с
„изискванията“.
§ 91. В Закона за опазване на околната среда
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от
2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от
2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22
и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г.,
бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г.,
бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 1, т. 4 думите „съгласно изискванията, предвидени в Закона“ се заменят
с „при спазване на изискванията“.
2. В чл. 112, ал. 5 думите „Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
§ 92. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 65, ал. 1, т. 15, буква „б“ думите „в
съответствие със Закона за защита на личните
данни“ се заличават.
2. В чл. 298, ал. 7 думите „Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
§ 93. В Закона за платежните услуги и
платежните системи (ДВ, бр. 20 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 4 думата „Закона“ се заменя
с „изискванията“.
2. В чл. 177, ал. 1 думите „съгласно Закона
за защита на личните данни“ се заличават.
§ 94. В Закона за политическите партии
(обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от
2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от
2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г.,
бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г.,
бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39
и 98 от 2016 г. и бр. 86 от 2017 г.) в чл. 15,
ал. 1, изречение второ думите „на Закона“
се заличават.
§ 95. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от
2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г., бр. 35
и 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г., бр. 59 от
2016 г. и бр. 20 и 51 от 2018 г.) в чл. 18, ал. 3
думите „разпоредбите на Закона за защита на
личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
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§ 96. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от
2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от
2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68 от
2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 80 от 2015 г., бр. 27
и 59 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 91 от
2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 95, ал. 5 думите „по реда на Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„при спазване на изискванията за защита на
личните данни“.
2. В чл. 98, ал. 4 думите „Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
§ 97. В Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм.,
бр. 105 от 2016 г., бр. 95 от 2017 г. и бр. 15 и
77 от 2018 г.) в чл. 20, ал. 6 думите „Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„изискванията за защита на личните данни“.
§ 98. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.;
изм., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г. и бр. 1 от
2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 3 думите „със Закона за
защита на личните данни“ се заменят със „с
изискванията за защита на личните данни“.
2. В чл. 13, ал. 3 думите „на Закона за защита на личните данни“ се заменят със „за
защита на личните данни“.
3. В чл. 26, ал. 4 думите „със Закона за
защита на личните данни“ се заменят със „с
изискванията за тяхната защита“.
4. В чл. 42, ал. 2 думите „Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
5. В § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби
думите „на Закона“ се заличават.
§ 99. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от
2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от
2014 г. и бр. 56 от 2015 г.) в чл. 53в думите
„условията и по реда на Закона за защита на
личните данни“ се заменят със „спазване на
изискванията за защита на личните данни“.
§ 100. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и
94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34,
61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76
от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г. и бр. 7,
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15, 20, 24 и 77 от 2018 г.) в чл. 77ш, ал. 1, т. 1
думите „разпоредбите на Закона за защита на
личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
§ 101. В Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн.,
ДВ, бр. 38 от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.;
изм., бр. 101 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г. и
бр. 30 от 2018 г.) в чл. 2а, ал. 6 думите „Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„изискванията за защита на личните данни“.
§ 102. В Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20
от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 14, 79 и 88 от 2015 г., бр. 103 от
2016 г. и бр. 103 от 2017 г.) в чл. 22 се правят
следните изменения:
1. В ал. 5 думите „на Закона за защита на
личните данни“ се заменят с „при спазване на
изискванията за защита на личните данни“.
2. В ал. 6 думите „по Закона за защита на
личните данни“ се заличават.
§ 103. В Закона за съсловните организации
на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (обн.,
ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г.,
бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г.,
бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101
от 2010 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 91 и 102 от
2018 г.) в чл. 37, ал. 5 думите „на Закона“ се
заменят с „изискванията“.
§ 104. В Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83 от
2003 г.; изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 71 от 2006 г.,
бр. 36 и 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 9
от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и
бр. 102 от 2018 г.) в чл. 11, ал. 5, т. 3 думите
„на Закона“ се заличават.
§ 105. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43,
59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г. и
бр. 37, 77 и 86 от 2018 г.) в чл. 166, ал. 4 думите „на Закона“ се заличават.
§ 106. В Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80
и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г.,
бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и
99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95
от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от
2017 г. и бр. 27 от 2018 г.) в чл. 2, ал. 2 думите
„Закона за защита на личните данни“ се заменят с „чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
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на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
§ 107. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.,
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92,
97 и 103 от 2017 г., бр. 17, 98 и 106 от 2018 г. и
бр. 7 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 6 думите „на Закона“ се
заличават.
2. В чл. 35т, ал. 10 думите „на Закона за
защита на личните данни“ се заменят със „за
тяхната защита“.
§ 108. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от
2015 г. и бр. 33, 97, 101 и 103 от 2016 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 63, ал. 5 думите „Закона за защита
на личните данни“ се заменят с „изискванията
за защита на личните данни“.
2. В чл. 65, изречение първо думите „на
Закона“ се заличават.
§ 109. В Закона за управление на етажната
собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм.,
бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 26 и 43 от 2016 г., бр. 88 от 2017 г. и бр. 21
и 98 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) в чл. 7, ал. 4
думите „на Закона“ се заличават.
§ 110. В Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 27
и 92 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 думата „Закона“ се заменя
с „изискванията“.
2. В чл. 22, ал. 2 думата „Закона“ се заменя
с „изискванията“.
3. В чл. 24, ал. 2 думата „Закона“ се заменя
с „изискванията“.
4. В чл. 53, т. 4 думите „без регистрация по
реда на Закона за защита на личните данни“
се заменят с „в нарушение на изискванията
за защита на личните данни“.
5. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
думите „разпоредбите на Закона за защита
на личните данни и“ се заменят с „на изискванията за защита на личните данни и на
разпоредбите“, а думите „чл. 2, ал. 2 от Закона
за защита на личните данни“ се заменят с
„чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
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2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(Общ регламент относно защитата на данните)
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)“.
§ 111. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98
и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г. и
бр. 7, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 26 се създава т. 4а:
„4а. сключва или оправомощава длъжностно лице да ск лючва споразумения и
административни договорености с органи на
други държави или международни организации относно защитата на личните данни във
връзка с осъществяване на международната
дейност по т. 4;“.
2. В чл. 329:
а) в ал. 2 думите „по смисъла на Закона
за защита на личните данни“ се заличават;
б) в ал. 9 думите „при условията и по реда
на Закона за защита на личните данни“ се
заличават.
§ 112. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54
и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г.,
бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74
от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и
70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79,
101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.,
бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 24 и 91 от 2018 г.)
в приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 в ред 6
думите „Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10,
ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:“ се заличават.
§ 113. В Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани
с нефт и продукти от нефтен произход (обн.,
ДВ, бр. 62 от 2018 г.; изм., бр. 13 от 2019 г.) в
чл. 4, ал. 1, т. 7 думите „по Закона за защита
на личните данни“ се заменят със „съгласно
изискванията за тяхната защита“.
§ 114. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от
2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7 от 2019 г.)
в чл. 271, ал. 3 думите „по реда на Закона“
се заменят с „при спазване на изискванията“.
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§ 115. В Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника (обн., ДВ,
бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и
88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61
от 2014 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г.
и бр. 59 от 2018 г.) в чл. 7, ал. 3 думите „на
Закона“ се заличават.
§ 116. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.;
изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17
от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от
2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и
88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от
2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и
107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г.,
бр. 39, 81 и 103 от 2016 г., бр. 63, 84 и 103 от
2017 г. и бр. 7 и 56 от 2018 г.) в чл. 19г, ал. 3
думите „по смисъла на Закона за защита на
личните данни“ се заличават.
§ 117. В Закона за физическото възпитание
и спорта (ДВ, бр. 86 от 2018 г.) в чл. 142, т. 4
думите „Закона за защита на личните данни“
се заменят с „изискванията за тяхната защита“.
§ 118. В Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ДВ, бр. 91
от 2018 г.) в чл. 10, ал. 5 думите „на Закона“
се заличават.
§ 119. В Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за
обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (обн., ДВ, бр. 108 от
2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57
от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 87 и 101
от 2010 г. и бр. 94 от 2018 г.) в чл. 7в, ал. 2,
изречение първо думата „Закона“ се заменя
с „изискванията“.
§ 120. В срок до една година от влизането
в сила на този закон Комисията за защита на
личните данни приема наредбите по чл. 14,
ал. 5 и 6 и по чл. 14а, ал. 3.
§ 121. В срок до два месеца от влизането
в сила на този закон правилникът по чл. 55,
ал. 8 от Закона за съдебната власт се привежда
в съответствие с този закон.
§ 122. (1) Параграф 49, т. 1 влиза в сила
от 1 март 2019 г.
(2) Параграф 118 влиза в сила от 2 май
2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 януари 2019 г. и на 20 февруари 2019 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1301
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РЕШЕНИЕ

за одобряване на Годишен доклад за младеж
та за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за младежта
РЕШИ:
Одобрява Годишния доклад за младежта
за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1325

РЕШЕНИЕ

за одобряване на Годишен доклад за младеж
та за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за младежта
РЕШИ:
Одобрява Годишния доклад за младежта
за 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1326

РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на
председателя на Комисията за финансов
надзор
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона
за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Прекратява предсрочно мандата на Карина
Димитрова Караиванова-Ганозова като председател на Комисията за финансов надзор,
считано от 1 март 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1327
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за външните експерти
при предварителен контрол на обществени
поръчки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за външните експерти при предварителен контрол на
обществени поръчки.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията и
реда за определяне на външни експерти за
проверка на технически спецификации при
възлагане на обществени поръчки, приета с
Постановление № 251 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.).
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки, приет с Постанов
ление на Министерския съвет № 73 от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91
от 2017 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. условията и редът за възлагане на обществени поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;“
б) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думата
„вписват“ се заменя с „публикуват“ и думите
„в Портала“ се заменят с „на Портала“;
в) досегашните т. 7 – 10 стават съответно
т. 8 – 11.
2. Член 2 се отменя.
3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Опциите по чл. 21, ал. 1 от
ЗОП са клаузи в договора, които обхващат
очакванията на възложителя за възлагане
на допълнителни дейности или количества
в срока за неговото изпълнение, без да задължават възложителя да ги възложи. При
уреждане на предпоставките и условията за
реализиране на опциите се спазва чл. 116,
ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(2) В случай че се предвиждат опции, те се
включват в прогнозната стойност на поръчката,
която възложителят задължително посочва в
обявлението или в обявата, а в приложимите
случаи – в решението за откриване на процедурата, съответно в поканата до определени
лица. В съответния документ възложителят
описва опциите, а при възможност посочва
и техния обем и стойността им.“
4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Подновяванията по чл. 21, ал. 1
от ЗОП включват периодично повтарящи се
дейности при обстоятелства, посочени в договора, без да се налага неговото изменение.
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(2) В случай че се предвиждат подновявания, те се включват в прогнозната стойност на
поръчката, която възложителят задължително
посочва в обявлението или в обявата, а в
приложимите случаи – в решението за откриване на процедурата, съответно в поканата
до определени лица. В съответния документ
възложителят описва подновяванията, а при
възможност посочва обем, стойност, както
и прогнозен график за тяхното възлагане.“
5. В чл. 7, ал. 3 думите „или връзка към
електронната преписка на поръчката в профила на купувача“ се заличават.
6. В чл. 8:
а) в ал. 4 след думите „чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7“
се добавя „и чл. 149, ал. 1, т. 13“;
б) в ал. 5 след думите „чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7“
се добавя „и чл. 149, ал. 1, т. 13“, а думите
„един месец след изтичане на законоустановения срок за неговото изготвяне“ се заменят
с „31 март на годината, следваща отчетната
финансова година“.
7. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „със съвкупния оборот“ се
заменят със „с оборота“ и думите „предприятие
от идентични“ се заменят с „предприятие от
всички идентични“;
б) в ал. 3 думите „един месец след изтичане на законоустановения срок за неговото
изготвяне“ се заменят с „31 март на годината,
следваща отчетната финансова година“.
8. Създава се глава трета „а“ „Централизирана електронна платформа“ с чл. 9а – 9л:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА
ПЛАТФОРМА
Раздел I
Общи положения
Чл. 9а. (1) Централизираната електронна
платформа, наричана по-нататък „платформата“, се води и поддържа по начин, който
гарантира защита на информацията, включително чрез нейното периодично и оперативно
архивиране.
(2) Платформата поддържа запис за всяка операция, извършена от потребителите,
свързана с възлагането на обществени поръчки, включително данни за създаването и
обмена на документи, както и за отделните
участници в операциите. Записите са доказателствено средство за цялостност и пълнота
на информация, за авторството и времето на
всяко действие.
Чл. 9б. За нуждите на възлагането на обществени поръчки платформата осигурява
електронен обмен на информация със системи
и регистри с първична информация, определени със заповед на министъра на финансите.
Чл. 9в. (1) Платформата отчита астрономическото време по стандарт UTC (Coordinated
Un iver sa l Ti me), о с нов а н н а Пр епо р ък а
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460-4 „Standard Frequency and Time Signal
Emissions – Стандартна честота и излъчване на
времеви сигнал“ от 1986 г. на Международния
съюз по телекомуникации (ITU – International
Telecommunications Union).
(2) Астрономическото време за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час,
минута и секунда, изписани в съответствие
със Стандарт БДС ISO 8601:2006 по часовата
зона на възложителя и се удостоверява с квалифициран електронен времеви печат.
Чл. 9г. (1) Всички действия и бездействия в платформата на лица, оправомощени
от възложителите и стопанските субекти,
с които се създават права или задължения
или непосредствено се засягат права или
законни интереси на други лица, се приемат
за извършени от възложителя, съответно от
стопанския субект.
(2) Възложителите и стопанските субек
ти носят отговорност за достоверност та,
актуалността и пълнотата на въведената от
тях информация в платформата, както и за
спазването на сроковете, съобразно компетентността им.
Чл. 9д. (1) Възложителите събират, обработват и предоставят лични данни във и чрез
платформата само във връзка с възлагането
на обществени поръчки и съобразно изискванията на европейското и националното
законодателство.
(2) Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в ал. 1,
освен когато това е разрешено със закон.
Чл. 9е. (1) При непланирано прекъсване
на функционирането на платформата, което
настъпва в последния час на последния ден, в
който изтича преклузивният срок за извършване на определено действие, срокът изтича в
края на двадесет и четвъртия час на първия
следващ присъствен ден.
(2) Удължаването по ал. 1 се прилага и
когато непланираното прекъсване е за повече
от два часа в последния ден на преклузивния
срок.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 най-късно на
следващия ден АОП публикува съобщение за
прекъсването на Портала за обществени поръчки, а ако това е невъзможно – на интернет
страницата на Министерството на финансите.
Раздел II
Регистрация в платформата
Чл. 9ж. (1) Всички действия, свързани с
възлагането на обществени поръчки в платформата, се извършват от възложители и стопански субекти, които са регистрирани в нея.
(2) Регистрацията се извършва от оправомощено лице, с квалифициран електронен
подпис или с удостоверение за електронна
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идентичност. С регистрацията се създава профил на организацията в платформата, а лицето
придобива качеството на администратор.
(3) А дминистраторът по ал. 1 може да
присъединява към профила на организацията
други лица, на които предоставя права за извършване на определени дейности, включително като администратор, съобразно вътрешната
организация или актовете на възложителя
или на стопанския субект. Присъединените
лица се регистрират с потребителско име и
парола, с което им се създават потребителски
профили в рамките на профила на съответния
възложител или стопански субект.
(4) С регистрацията лицата по ал. 1 и 3
се съгласяват с правилата по чл. 229, ал. 1,
т. 12 от ЗОП.
(5) Прекратяване правата на администратор
се извършва от друг администратор, определен
от възложителя или стопанския субект. Когато това е невъзможно, прекратяването се
извършва от АОП след получаване на писмено искане от възложителя и стопанския
субект. Прекратяването има действие за в
бъдеще.
Чл. 9з. (1) При преобразуване на възложител или стопански субект праводателите
и правоприемниците у реж дат правата си
по отношение профила на преобразувания
възложител или стопански субект, включително достъпа до него на администраторите
на участващите в преобразуването субекти,
като при необходимост уведомяват АОП за
служебно предоставяне или прекратяване
достъпа на определени лица.
(2) Уведомлението по ал. 1 се изпраща по
електронна поща, подписано с електронен
подпис, придружено с доказателства, когато
информацията за правоприемството не е
публично достъпна.
Чл. 9и. (1) За всеки възложител в платформата се открива партида, по която се
вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код (ЕИК)
на юридическото лице, което възложителят
представлява, пощенски и електронен адрес
за кореспонденция, населено място, пощенски
код, адрес на профила на купувача (URL). По
партидата се извършват всички последващи
вписвания.
(2) За всяко от лицата по чл. 175, ал. 2
от ЗОП в платформата се създава уникален
номер, под който се вписват наименование,
код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код (ЕИК), както и обявленията
за избор на подизпълнител за поръчки в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.
(3) В случаите по чл. 8, ал. 1 от ЗОП документите във връзка с възлагане на поръчката
се публикуват по партидата на възложителя,
определен в споразумението за съвместно
възлагане.
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Раздел III
Обмен на документи и съобщения
Чл. 9к. (1) Обменът на документи и съобщения меж ду възложители, кандидати,
у частници и изпълнители на обществени
поръчки се осъществява чрез платформата,
освен в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП.
(2) Документите и съобщенията се считат за
връчени с постъпването им на потребителския
профил на получателя, което се удостоверява
от платформата чрез електронен времеви печат.
(3) Пот ребители те на п латформата са
задължени да следят профилите си в нея за
наличието на съобщения и документи.
Раздел IV
Подготовка и подаване на заявления за участие, оферти и проекти
Чл. 9л. (1) Платформата съхранява в криптиран вид до тяхното отваряне:
1. заявленията за участие;
2. офертите, в т.ч. съдържащите се в тях
ценови предложения;
3. конкурсните проекти, в т.ч. документите
по чл. 39, ал. 2.
(2) Документите по ал. 1 се криптират с
уникален ключ, генериран в интернет браузър
на потребителя.
(3) Генерираният ключ се съхранява единствено от кандидатите и участниците, които
следва да декриптират с него документите по
ал. 1 в платформата, в периода от:
1. изтичането на срока за получаване на
заявления или оферти или проекти до обявените дата и час за тяхното отваряне;
2. изпращането на съобщението за отваряне
на ценовите предложения до обявените дата
и час за тяхното отваряне.
(4) Кандидати и участници, които не са
декриптирали документите по ал. 1 в срока по
ал. 3, се отстраняват от участие на основание
чл. 107, т. 5 от ЗОП.“
9. В чл. 10, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. платформата, включително до Регистъра
на обществените поръчки;“.
10. В чл. 11:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистърът на обществените поръчки,
наричан по-нататък „регистъра“, представлява
електронна база данни, част от платформата,
с информация за възлаганите обществени
поръчки в страната.“;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
11. Член 12 се отменя.
12. Член 13 се отменя.
13. В чл. 14:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думите „решението за откриване на процедура за възлагане“ се заменят с
„откриване“;
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бб) в т. 3 думите „процедура за възлагане
на“ се заличават;
б) в ал. 2, изречение второ думите „за
което АОП е уведомена чрез изпращане на
информация при производство по обжалване“
се заличават;
в) в ал. 3 думите „За договорите за обществени поръчки“ и запетаята след тях се заменят
с „Когато договорите за обществени поръчки
са“, а след думите „възлагане на поръчка“ се
поставя запетая и се добавя „за изменение“.
14. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „както и информация при
производство по обжалване“ и запетаята пред
тях се заличават, а думите „специализиран
софтуер, предоставен от АОП“ се заменят с
„платформата“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 203, ал. 3 от ЗОП
в деня на получаването на уведомлението за
образуване на производството или най-късно
на следващия работен ден възложителят обявява спиране на поръчката чрез платформата.“;
в) създава се ал. 4:
„(4) Възложителите въвеждат информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП в платформата
по утвърден образец.“
15. Членове 17 – 19 се отменят.
16. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „общи условия за предоставяне на услугата, утвърдени със заповед на
изпълнителния директор на АОП“ се заменят
с „правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП“;
б) алинея 2 се отменя.
17. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Информацията по чл. 155, ал. 1, т. 2 от
ЗОП за прекратяване на процедура се изпраща
до Службата за публикации на Европейския
съюз чрез обявлението по ал. 1.“
18. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Възложителите осигуряват неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, публикувани на създадените
и поддържани от тях профили на купувача.“
19. В чл. 24:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „чл. 42, ал. 2,
т. 1, 4 – 6 и 8 ЗОП“ се заменят с „чл. 36а,
ал. 1, т. 1, 2, 5 – 11 от ЗОП“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. всички решения, обявления и обяви,
които подлежат на публикуване – в деня на
публикуването им в регистъра;“
вв) в т. 2 думите „т. 3 – 10“ се заменят с
„т. 3 – 11“;
гг) точка 3 се изменя така:
„3. поканите по чл. 34, ал. 1 и чл. 191, ал. 1
от ЗОП и чл. 64, ал. 3 – в деня на изпращането
им на определените лица;“
дд) в т. 5 думите „т. 4 – 10“ се заменят с
„т. 4 – 8, 10 и 11“;
ее) създава се нова т. 7:

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

„7. договорите за подизпълнение – в 30-дневен срок от получаването им от изпълнителя;“
жж) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:
„8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
и рамковите споразумения – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково
споразумение в регистъра;“
зз) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя
така:
„9. становищата и мотивите на АОП по
чл. 232, ал. 8 и 10, чл. 233, ал. 4 и чл. 235,
ал. 3 от ЗОП – в срок 5 работни дни от получаването им от възложителя;“
ии) досегашната т. 9 става т. 10;
кк) досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така:
„11. информацията по чл. 193 от ЗОП – в
деня на публикуването є в регистъра.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1, които се отнасят
до определена обществена поръчка, рамково
споразумение или квалификационна система,
се обособяват в електронна преписка в профила на купувача.“;
г) в ал. 4 думите „Възложителите поддържат
профила на купувача“ се заменят с „Профилът
на купувача се поддържа“.
20. В чл. 26, ал. 2 след думата „срокове“ се
поставя запетая и се добавя „относими към
предмета на поръчката“.
21. В чл. 27 думата „Към“ се заменя с
„При изготвяне на графика по чл. 26, ал. 1,
както и към“.
22. В чл. 28:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Последният ден на срока изтича в
момента на приключване на работното време
на възложителя. При обмен на информация
чрез платформата последният ден на срока
изтича в края на двадесет и четвъртия час.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Разликата между определения срок за
получаване на заявленията за участие или
офертите и датата и часа за тяхното отваряне
не може да е по-малко от 12 часа.“
23. В чл. 31 ал. 1 се отменя.
24. В чл. 33:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Възлож ителите могат да изиск ват
представяне на планове, графици и други
документи, за да оценяват организацията на
изпълнение в съответствие с методиката за
оценка. Не се допуска оценяване на пълнотата
и начина на представяне на информацията в
документите. В тези случаи в документацията
за участие се определят ясни и конкретни
условия, на които следва да отговарят плановете и графиците, и информацията, която
трябва да съдържат.“;
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б) създава се ал. 3:
„(3) При включване на показател за оценка, свързан със срок, възложителят определя
минимални и/или максимални граници, като
отчита сложността на поръчката, необходимото време за нейното изпълнение, а когато
е приложимо – и гаранционната поддръжка.“
25. В глава пета, раздел II се създава чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от
тях оферти.
(2) Възложителят определя срока по ал. 1
в календарни дни. Срокът започва да тече от
датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
(3) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато
той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл,
възложителят кани участниците да потвърдят
валидността на офертите си за определен от
него нов срок. Участник, който не удължи или
не потвърди срока на валидност на офертата
си, се отстранява от участие.“
26. В чл. 37, ал. 4 в основния текст думите
„от който да е видно правното основание“ и
запетаята пред тях се заличават.
27. В чл. 39:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) С подаването на оферти се счита, че
участниците се съгласяват с всички условия
на възложителя, в т.ч. с определения от него
срок на валидност на офертите и с проекта
на договор.“;
б) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие
с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията
на възложителя;“
бб) в т. 3 думата „документите“ се заменя
с „документът“;
в) в ал. 3:
аа) в т. 1:
ааа) букви „а“, „в“ и „г“ се отменят;
ббб) в буква „е“ след думата „мостри“ се
добавя „макети“;
бб) точка 2 се изменя така:
„2. ценово предложение, което обхваща цена
на придобиване и всички други предложения
по показатели с парично изражение;“
г) алинея 5 се отменя.
28. Членове 40 и 41 се изменят така:
„Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП
са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
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закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1
от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по
чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото
лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето,
което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството
на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите – лицата по чл. 20,
ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения – членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или
управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите – лицата по чл. 35,
ал. 1 от Закона за юридическите лица с не
стопанска цел;
11. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите,
когато има такива;
12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 11 и 12, когато
лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста,
в чиято представителна власт е включена
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се
провежда процедурата при възложител по
чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.
(3) Кандидатите или участниците са длъжни
при поискване от страна на възложителя да
представят необходимата информация относно
правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък
на всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват,
или от длъжностите, които заемат.
Чл. 41. (1) Когато лицата по чл. 54, ал. 2
и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма
различие по отношение на обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5
от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от
едно от тези лица, в случай че подписващият
разполага с информация за достоверността на
декларираните обстоятелства по отношение
на останалите задължени лица.
(2) Когат о е на л ице необходимос т о т
защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54,
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ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП
се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от
съответното лице.
(3) В ЕЕДОП по ал. 1 могат да се съдържат
и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези,
свързани с критериите за подбор, ако лицето,
което го подписва, може самостоятелно да
представлява съответния стопански субект.
(4) При необходимост от деклариране на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези,
свързани с критериите за подбор, относими
към обединение, което не е юридическо
лице, представляващият обединението подава
ЕЕДОП за тези обстоятелства.
(5) Когато документи, свързани с участие
в обществени поръчки, се подават от лице,
което представлява кандидата или участника
по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната
му власт.“
29. Член 44 се отменя.
30. В чл. 46 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 новонастъпилите
обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106,
ал. 1 от ЗОП.“
31. Наименованието на раздел V от глава
пета се изменя така:
„Подаване на заявления за участие и оферти“.
32. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават чрез
платформата съобразно правилата за нейното
използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и
при спазване на изискванията, поставени от
възложителя.
(2) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП,
когато заявлението или офертата или части
от нея не се подават чрез платформата, те се
представят в запечатана непрозрачна опаковка,
върху която се посочват:
1. на и менова н ие т о на к а н д и дата и л и
участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, а когато
е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.
(3) Когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът
представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 за
всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече
обособени позиции документите по чл. 39,
ал. 2 се представят общо.
(4) При открита процедура и публично
състезание се представят документите по
чл. 39, ал. 2 и 3.
(5) В процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7
от ЗОП на етапа на предварителен подбор
се представят документите по чл. 39, ал. 2.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

(6) При подаване на оферти в ограничена
процедура, състезателен диалог и партньорство
за иновации се представят документите по
чл. 39, ал. 3. В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7
от ЗОП документите се придружават с опис,
а ценовото предложение се представя в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
(7) При подаване на първоначални оферти
в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП
се представят документите по чл. 39, ал. 3,
като в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП
те се придружават с опис.
(8) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП,
когато възложителят възлага поръчката въз
основа на първоначално подадените оферти
съгласно чл. 76, ал. 16 от ЗОП, ценовото предложение се представя в отделен плик. В тези
случаи, когато оферта се подава за повече
от една обособени позиции, документите по
чл. 39, ал. 3 се представят отделно опаковани,
ако е поискано от възложителя.
(9) Когато се представят мостри или макети по реда на чл. 39а, ал. 8 от ЗОП, те се
обозначават по начин, от който е видно:
1. на и менова н ие т о на к а н д и дата и л и
участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. номер на офертата, изпратена чрез платформата, когато е приложимо;
3. адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност – факс и електронен адрес;
4. наименованието на поръчката, а когато
е приложимо – и обособените позиции, за
които се представят.
(10) В случаите по ал. 9, когато мострите
или макетите са изпратени преди офертата,
в нея се посочва входящият номер при регистрация в деловодството на възложителя, а
когато са изпратени чрез пощенска или друга
куриерска услуга – номерът на пратката.“
33. В чл. 48:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така: „Получените оферти или заявления за участие се
завеждат в регистър, който съдържа:“;
бб) точка 3 се изменя така:
„3. причините за връщане на заявлението
за участие или офертата в случаите по чл. 39а,
ал. 5 – 7 от ЗОП;“
вв) създава се т. 4:
„4. данните по т. 1 – 3 за получените мостри
или макети, когато е приложимо.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП
при получаване на заявлението за участие или
на офертата върху опаковката се отбелязват
данните по ал. 1, т. 2, за което на приносителя
се издава документ. Не се приемат заявления
за участие и оферти, които са представени
след изтичането на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в
опаковка с нарушена цялост.“;
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в) алинеи 3, 4 и 5 се отменят;
г) в ал. 6 думата „Получените“ се заменя
с „В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП
получените“.
34. В глава пета раздел VІ с чл. 49 и 50
се отменя.
35. В чл. 51:
а) в ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „когато е приложимо“;
б) в ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. отговаря за правилното съхранение на
документите, които не са в платформата, до
приключване на работата на комисията;“
в) алинея 8 се изменя така:
„(8) Членовете на комисията представят
на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2
от ЗОП след предоставяне на списъка с кандидатите или участниците.“;
г) в ал. 9 т. 2 се изменя така:
„2. в хода на провеждане на процедурата
е възникнал конфликт на интереси;“
д) в ал. 13 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително да опазват документите
от неправомерен достъп“.
36. Наименованието на раздел VІІІ от глава
пета се изменя така:
„Действия на комисията при разглеждане
на заявления за участие и оферти“.
37. В чл. 54 ал. 1 – 5 се изменят така:
„(1) Получените заявления за участие или
оферти се отварят на публично заседание от
комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което
могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
(2) Когато заявленията за участие или
офертите са полу чени чрез платформата,
възложителят осигурява на лицата по ал. 1
възможност за проследяване на действията
на комисията по отваряне на документите.
(3) Председателят на комисията отваря по
реда на тяхното постъпване заявленията за
участие или офертите и оповестява тяхното
съдържание.
(4) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП
най-малко трима от членовете на комисията
подписват предложението за изпълнение на
поръчката и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
(5) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП
комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници
да подпише предложението за изпълнение
на поръчката и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“.“
38. В чл. 55:
а) в ал. 2, т. 1 думите „а ако обжалвано – не
е“ се заменят с „или е обжалвано, но не е“;
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б) в ал. 3 след думата „преговори“ се добавя
„или диалог“, а след думите „отговарят на“
се добавя „изискванията за лично състояние
и на“.
39. В чл. 56:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията разглежда офертите на
допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително
обявените условия.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Когато методиката за комплексна оценка включва показатели по чл. 70, ал. 7, т. 3,
буква „б“ от ЗОП, присъдените от комисията
оценки следва да са мотивирани.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
40. В чл. 57, ал. 3 думите „чл. 54, ал. 2“ се
заменят с „чл. 54, ал. 1“.
41. В чл. 60:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. кандидатите и участниците в процедурата;
3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на
първо място участник, когато е приложимо;
4. в случай на прекратяване на процедурата – посочване на правното основание и
съответни мотиви;
5. когато е приложимо – предложение за
отстраняване на кандидати или участници
заедно със съответните мотиви;
6. описание на представените мост ри,
снимки или макети – когато е приложимо.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Докладът на комисията се подписва
от всички членове и се предоставя на възложителя заедно с ц ялата документация,
включително всички документи, изготвени в
хода на работа на комисията, като протоколи,
оценителни таблици, мотивите за особените
мнения, представените мостри, макети и/или
снимки и др.“;
г) алинея 4 се отменя.
42. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. В протокола на комисията по
чл. 181, ал. 4 от ЗОП се посочват номер и
дата на протоколите от извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите и се описват
предложенията на комисията за вземане на
решение от възложителя.“
43. В чл. 61:
а) в т. 1 след думата „отваря“ се добавя
„офертите“, а думите „запечатаните непрозрачни опаковки“ се заличават;
б) в т. 2, в началото се добавя „в случаите
по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП“.
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44. В глава пета раздел IХ с чл. 62 и 63
се отменя.
45. В глава пета наименованието на раз
дел X се изменя така:
„Провеждане на процедури, които съдържат
етап на преговори“.
46. В чл. 65:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят може да не прилага
чл. 64, ал. 2 и 3, когато сключва договори на
основание:
1. чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 164, ал. 1, т. 3
и 4 и чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП и има само
един поканен участник;
2. чл. 79, ал. 1, т. 7 и 8 и чл. 164, ал. 1,
т. 9 и 10.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 възложителят
посочва необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила
ск лючва договор за обществена поръчка.
При подписването на договора определеният
за изпълнител представя освен документите
по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация
за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1,
т. 7 от ЗОП.“
47. Член 66 се отменя.
48. В чл. 67 ал. 5 се отменя.
49. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. За целите на предоставяне на информацията по чл. 29, ал. 2 от ЗОП договорът
за обществена поръчка се счита за изпълнен
от извършването на последното действие,
свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното
дължимо плащане – в зависимост от това кое
обстоятелство настъпва последно. В случаите, когато има гаранционен срок, той не се
взема предвид.“
50. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. За договори и рамкови споразумения, унищожени на основанията по чл. 119,
ал. 1 от ЗОП, възложителите изпращат до
регистъра обявление за приключване на договор за обществена поръчка.“
51. Член 75 се отменя.
52. В чл. 77 ал. 1 се отменя.
53. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. Когато възложителят провежда
вътрешен конкурентен избор въз основа на
рамково споразумение, срокът за получаване на оферти по чл. 82, ал. 4, т. 2 от ЗОП
може да бъде уговорен между възложителя
и избраните изпълнители. Когато не се постигне споразумение, срокът се определя от
възложителя и не може да бъде по-кратък
от 7 дни, а в случаите по чл. 93 от ЗОП – не
по-кратък от 5 дни.“
54. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Когато обществената поръчка съдържа
обективно делими части, някои от които са
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от
ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези
части в една или в няколко поръчки, които
запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага
по реда, приложим към общата стойност на
всички поръчки, с изключение на случаите
по чл. 21, ал. 6 от ЗОП.“
55. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Минималният срок за получаване на проекти е 30 дни от датата на
изпращането за публикуване на обявлението
за конкурс за проект, съответно от изпращането на покани до одобрените кандидати в
ограничен конкурс.
(2) Когато след провеждане на конкурс за
проект възложителят възнамерява да възложи
поръчка по чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, това се
посочва в обявлението за конкурс за проект.“
56. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничен
конкурс е 30 дни от датата на изпращането
за публикуване на обявлението за конкурс
за проект.
(2) При ограничен конкурс възложителят
може да ограничи в обявлението броя на
участниците, които ще покани да представят
проекти, но техният брой не може да е помалък от 5.“
57. В чл. 84, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „изготвен на български език“.
58. В чл. 85 ал. 2 се отменя.
59. В чл. 87, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „когато е приложимо“.
60. В чл. 89:
а) в ал. 1 думите „се представят по реда
на чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 – 5“ се заменят
със „се подават чрез платформата“;
б) в ал. 2 думите „Конкурсният проект и
документите по ал. 1“ се заменят с „В случаите по чл. 39а, ал. 7 от ЗОП конкурсният
проект или части от него“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) При получаването на документите по
ал. 2 върху опаковката се отбелязват данните
по чл. 48, ал. 1, т. 2, за което на приносителя
се издава документ. Не се приемат конкурсни
проекти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са
в незапечатана опаковка или в опаковка с
нарушена цялост.“
61. В чл. 90 ал. 1 се изменя така:
„(1) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната
а нон им нос т. В сл у ча и т е по ч л. 89, а л. 2
предварителните действия по осигуряване
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на анонимността на проектите се извършват
от длъжностни лица, определени от възложителя.“
62. В чл. 91:
а) в ал. 3:
аа) в изречение второ думите „се отваря и
пликът по чл. 90, ал. 5 и“ се заличават;
бб) създава се изречение трето: „Не покъсно от два работни дни преди датата на
заседанието възложителят обявява най-малко
чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на неговото провеждане.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Участниците са длъжни да декриптират документите по чл. 39, ал. 2 в периода
от изпращането на съобщението по ал. 3 до
обявените дата и час за отварянето им чрез
уникалния ключ, който съхраняват.“;
в) в ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Жу рито разглеж да по реда на чл. 54,
ал. 7 – 9 и 11 – 13 документите по чл. 39, ал. 2
на участниците, чиито проекти са класирани.“;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) Докладът се подписва от всички членове
на журито и се предоставя на възложителя
заедно с цялата документация, включително
всички документи, изготвени в хода на работата му, като протоколи, оценителни таблици,
мотивите за особените мнения, представените
макети и/или снимки и др.“
63. В чл. 92:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявлението за участие в ограничен
конкурс за проект съдържа документите по
чл. 39, ал. 2 и се представя чрез платформата.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Проектът се представя по реда на
чл. 89.“
64. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната
а ноним нос т. В сл у ча и т е по ч л. 89, а л. 2
предварителните действия по осигуряване
на анонимността на проектите се извършват
от длъжностни лица, определени от възложителя.“
65. В чл. 94 думите „ал. 3, 4, 6 и 7“ се заменят с „ал. 3 и 5 – 7“.
66. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. В 10-дневен срок от утвърждаването
на доклада възложителят издава решение за
класирането на участниците в конкурса, в
което се посочват и присъдените награди и
плащания, когато е приложимо.“
67. Наименованието на глава девета се
изменя така:
„Възлагане на обществени поръчк и чрез
събиране на оферти с обява или покана до
определени лица“.
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68. Член 96 се отменя.
69. Създава се чл. 96а:
„Чл. 96а. (1) Офертите се подават чрез
платформата, а когато това е невъзможно,
се прилага редът по чл. 47, ал. 2 и чл. 48,
ал. 2 и 6.
(2) Офертите съдържат документите по
чл. 39, ал. 3 и се прилагат декларациите по
чл. 192, ал. 3 от ЗОП.
(3) С подаването на оферта участниците се
съгласяват с всички условия на възложителя,
в т.ч. с определения от него срок на валидност
на офертите и с проекта на договор.“
70. В чл. 97:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Възложителят със заповед определя
комисия от нечетен брой лица за разглеждане и оценка на получените оферти или за
провеждане на преговори.
(2) За членовете на комисията по ал. 1 се
прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8 – 10
и 13. Когато член на комисията не може да
изпълнява задълженията си по обективни
причини или за него е възникнал конфликт
на интереси, възлож ител ят определ я със
заповед нов член. В случаите, когато е налице конфликт на интереси, действията на
отстранения член не се вземат предвид и се
извършват повторно от новия член.“;
б) алинеи 4 – 6 се изменят така:
„(4) В случаите по чл. 39а, ал. 6 и 7 от
ЗОП техническото предложение на всеки от
участниците се подписва най-малко от трима
членове на комисията и се предлага по един
от присъстващите представители на другите
участници да го подпише, с което публичната
част от заседанието приключва.
(5) Когато установи липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като
изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.
(6) Преди утвърждаване на протокола по
чл. 192, ал. 4 от ЗОП възложителят го връща
на комисията, когато констатира нарушение
в нейната работа, което може да бъде отстранено. Протоколът се изпраща на участниците
чрез съобщение на техните потребителски
профили в платформата.“
71. В чл. 98:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 1:
„1. доклад за резултатите от действията по
чл. 21, ал. 2 от ЗОП;“
бб) досегашната т. 1 става т. 2;
вв) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея
думата „копие“ се заменя със „справка“, а
накрая се поставя запетая и се добавя „когато
е приложимо“;
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гг) досегашните т. 3 – 9 стават съответно
т. 4 – 10;
б) в ал. 3 думата „организират“ се заменя
с „отговарят за“.
72. В чл. 99:
а) в ал. 1 след думите „чл. 124, ал. 2, т. 2“
се добавя „и средната стойност на съвкупното производство по“, а думата „определя“ се
заменя с „определят“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „по чл. 124,
ал. 2 от ЗОП“.
73. В чл. 100 ал. 3 се отменя.
74. В чл. 101 думите „За включване на“
се заменят със „За включване в“, а думите
„заявление, което съдържа“ се заличават.
75. В чл. 105 думите „до изпълнителния
директор на АОП“ се заменят със „за публикуване“.
76. В чл. 106:
а) в ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. при участници обединения – копие от
документите по чл. 37, ал. 4 за създаване на
обединението, както и документ, от който е
видно лицето, което представлява участниците
в обединението.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 2, буква „а“ думите „и/или“ се
заменят с „или“;
бб) създава се т. 3:
„3. документ за упълномощаване, когато
лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника.“;
в) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „по ал. 1, т. 2, 3 и 5“ се
заменят с „по ал. 1, т. 2 – 4“;
бб) в т. 2 числото „4“ се заменя с „5“;
г) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и от лицето, което по пълномощие представлява кандидата или участника,
ако има такова“;
д) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато кандидатът е юридическо лице,
декларациите по ал. 1, т. 4 могат да се представят от лице, което може самостоятелно да
представлява съответния стопански субект.“;
е) създава се нова ал. 7:
„(7) С подаването на оферта участниците се
съгласяват с всички условия на възложителя,
в т.ч. с определения от него срок на валидност
на офертите и с проекта на договор.“;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 8.
77. В чл. 107 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 новонастъпилите
обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106,
ал. 1 от ЗОП.“
78. В глава тринадесета, в наименованието
на раздел I думите „и 5“ се заличават.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

79. В чл. 108:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За включване в списъка по чл. 57,
ал. 4 от ЗОП възложителите изпращат до
АОП информация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на АОП, в която
посочват най-малко:
1. при установени обстоятелства по чл. 54,
ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП:
а) описание на обстоятелството, номера
на решението, с което е установено, и датата
на влизането му в сила;
б) данни за обществената поръчка, във
връзка с която е настъпило обстоятелството,
включително датата и номера на публикацията в регистъра и в „Официален вестник“ на
Европейския съюз;
2. при установени обстоятелства по чл. 55,
ал. 1, т. 4 от ЗОП:
а) данни за договора за обществена поръчка, вк лючително ст раните, предмета,
общата стойност, изплатените суми и/или
обезщетения, датата на сключване, а когато е
приложимо – и датата и правното основание
за разваляне на договора или за неговото
прекратяване;
б) кратко описание на неизпълнението на
договора по буква „а“, неговото процентно
изражение спрямо стойността или обема на
договора;
в) датата на влизането в сила на съдебното
решение или на документа по чл. 57, ал. 3,
т. 2, буква „в“ от ЗОП.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 230, ал. 3 от ЗОП
възложителите прилагат копие на влезлия в
сила акт или на документа, с който се доказва
съответното обстоятелство.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
г) създава се ал. 5:
„(5) Не се включва в списъка по чл. 57,
ал. 4 от ЗОП лице, за което информацията
не е подадена при условията на ал. 2 – 4.“
80. В глава тринадесета, в наименованието
на раздел II думите „Условия и ред за издаването“ се заменят с „Одобряване“.
81. Член 109 се изменя така:
„Чл. 109. (1) Лицата по чл. 231, ал. 1 от ЗОП
изпращат до изпълнителния директор на АОП
проекти на стандартизирани изисквания и
документи заедно с мотиви за необходимостта
от тяхното одобряване. В мотивите се представя информация за вида и съдържанието
на предлаганите за одобряване документи,
обектите и предметите на поръчките, както
и възложителите, които ще ги прилагат.
(2) А генцията по обществени поръчки
изпраща за съгласуване проектите на документи по ал. 1 на органите и организациите
по чл. 231, ал. 2 от ЗОП и ги публикува на
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Портала за обществени поръчки, като определя срок за изразяване на становища, който
не може да бъде по-малък от 30 дни.
(3) Получените становища по ал. 2 се отразяват от вносителя.
(4) Проектите се предлагат за одобряване
от министъра на финансите и от министъра,
отговорен за съответния ресор, след постигането на съгласие от вносителя и лицата
по чл. 231, ал. 2 от ЗОП по окончателните
предложения.
(5) При възникване на необходимост стандартизираните изисквания и документи по
чл. 231, ал. 3 от ЗОП се актуализират или
се отменят по реда на тяхното одобряване.“
82. В чл. 114:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2, в основния текст думите „по
ал. 1“ се заменят с „по чл. 229, ал. 1, т. 14
от ЗОП“.
83. Член 114а се отменя.
84. В чл. 115 думите „ал. 1, т. 5 – 8“ се
заменят с „ал. 1, т. 2, букви „г“ – „е“.
85. В чл. 120 думите „ал. 1, т. 5 – 8“ се
заменят с „ал. 1, т. 2, букви „г“ – „е“.
86. В чл. 121, в ал. 5 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 9“.
87. Членове 122а и 122б се отменят.
88. В чл. 122в:
а) в ал. 1, изречение второ думите „ал. 6“
се заменят с „ал. 9“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Становището на външния експерт по
чл. 232а, ал. 4 от ЗОП се прилага към становището на АОП от предварителния контрол
по чл. 232 от ЗОП като самостоятелна и неразделна част от него.“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Възложителят отбелязва номера на
предварителното становище по ал. 1 в решението за откриване на процедурата.“
89. В чл. 123:
а) алинея 1 се отменя;
б) създава се ал. 4:
„(4) Когато процедурата е прекратена преди
издаването на становището по ал. 3, осъществяването на контрола се преустановява и това
се отбелязва в становището.“
90. Членове 128, 129 и 130 се отменят.
91. Член 132 се изменя така:
„Чл. 132. В деня на изпращането за публикуване в регистъра на решението за откриване на процедура по чл. 233, ал. 1 от ЗОП
възложителят изпраща по реда на чл. 117
доказателствата за описаните в мотивите
обстоятелства. В писмото по чл. 117, ал. 1 се
посочват партидата на възложителя и номерът
на решението за откриване.“
92. Член 133 се отменя.
93. В чл. 134 думите „и чл. 133, ал. 3“ се
заличават.
94. В чл. 135:
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а) в ал. 1 накрая думите „или чл. 133,
ал. 3“ се заличават;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Становищата по ал. 1 се изпращат
едновременно на възложителя и на органите
по чл. 238, ал. 1 от ЗОП.“
95. В глава четиринадесета раздел IV с
чл. 136 и 137 се отменя.
96. В чл. 138:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Контролът по чл. 235 от ЗОП се осъществява преди сключването на допълнително
споразумение за изменение на договор за
обществена поръчка на основание по чл. 116,
ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато договорът е на стойност, равна или по-висока от стойностните
прагове по чл. 229, ал. 2 от ЗОП, и стойността
на изменението отговаря на изискванията на
чл. 229, ал. 3 от ЗОП.“;
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) За осъществяване на контрола по ал. 1
възложителят е длъжен да изпрати в АОП:
1. проект на обявление за изменение на
договора за обществена поръчка;
2. мотиви за прилагане на избраното основание;
3. доказателства за изпълнение на изиск
ванията на ЗОП.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „Документите по ал. 1“ се заменят с
„Документите по ал. 2“.
97. Член 139 се изменя така:
„Чл. 139. (1) Агенцията по обществени
поръчки предоставя становище относно законосъобразното прилагане на основанието
в 30-дневен срок от получаването на документите по чл. 138, ал. 2, което се изпраща
на възложителя и на органите по чл. 238,
ал. 1 от ЗОП.
(2) А генцията по обществени поръчки
уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП,
когато установи, че в регистъра е публикувано обявление за изменение, което подлежи
на контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“
от ЗОП, но такъв не е осъществен поради
неспазване на чл. 235, ал. 2 от ЗОП.“
98. Наименованието на глава петнадесета
се изменя така:
„Вътрешни правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки“.
99. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 1а и 1б:
„§ 1а. (1) Подаване, вписване или отказ
за вписване, поддържане и актуализиране
на информацията за процедурите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки,
действащ преди въвеждане на платформата
по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, се извършват по
досегашния ред.
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(2) Информацията по ал. 1 се води и поддържа по начин, който гарантира нейната
защита, и се архивира след изтичане на 10
години от откриване на процедурите, но не
по-рано от една година след приключване
изпълнението на договорите.
(3) Информацията по ал. 1 за създадена
квалификационна система се архивира след
изтичане на 10 години от:
1. датата на прекратяването є, или
2. изтичане на срока на нейното действие.
(4) Информацията по ал. 1, свързана с
рамково споразумение или с динамична система за покупки, се архивира след изтичане
на 10 години считано от:
1. крайния срок на действие на рамковото
споразумение или на динамичната система
за покупки, или
2. тяхното прекратяване.
(5) За процедурите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки по ал. 1, възложителят изпраща по образец информация
при производство по обжалване в деня на
получаване на уведомлението за образуване
на производството или най-късно на следващия работен ден.
§ 1б. На Портала за обществени поръчки се
осигурява публичен достъп за срок 3 години
от датата на публикуване на информацията за
поръчки, възлагани чрез събиране на оферти
с обява преди въвеждането на платформата.
След изтичането на този срок информацията
за съответната поръчка се архивира.“
100. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 4
МЕТОДИК А
за определяне цената на договор, сключван на
основание чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 149, ал. 1,
т. 13 от ЗОП
1. Цената на договора се определя въз основа
на необходимите разходи (себестойността) за
изпълнение на възлаганите дейности, увеличена с предвидената печалба и с всички други
разходи по т. 5.
2. Себестойността (необходимите разходи) на
доставката, услугата или строителството – предмет на такъв договор, следва да бъде изчислена
от предприятието изпълнител съобразно приложимите стандарти (счетоводни, технологични
и/или специфични за съответната дейност) и
да включва само необходими за изпълнението
разходи.
2.1. Независимо от прилаганите методи („по
поръчки“, „по технологични процеси“ или други
съобразно спецификата на дейността) калкулацията на себестойността следва да е съобразена
с изискванията на приложимите национални и
международни счетоводни стандарти (СС № 2
и МСС2). В случаите, когато приложимата счетоводна база са Международните счетоводни
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стандарти (МСС), тяхното съобразяване изцяло
и без изменения се отнася за елементите от
Методиката, за които са приложими.
2.2. Себестойността като база за определяне
цената на договорите по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7
и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП e подчинена на
следните правила и ограничения:
2.2.1. Себестойността на материалните запаси
извън тези по т. 2.2.2 включва: всички разходи
по закупуването и преработката, както и други
разходи, направени във връзка с доставянето
им до тяхното настоящо местоположение и
състояние.
2 .2 .2 . С еб е с т ой но с т т а на п р оизведенат а
продукция включва стойността на вложените
материали, разходите за преработка и други
разходи:
2.2.2.1. стойността на вложените материали
включва:
2.2.2.1.1. разходи по зак у п у ване, в които
се включват – покупна цена; митни сборове
и други данъци и акцизи (различни от тези,
които впоследствие предприятието може да си
възстановява от данъчните органи);
2.2.2.1.2. разходи по доставката, като разходи,
свързани с транспорт, товаро-разтоварни операции, монтаж и пробна експлоатация; разходите
по доставката, включени в себестойността на
договорите по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 149,
ал. 1, т. 13 от ЗОП, не следва да надвишават 7
на сто от стойността на вложените материали;
2.2.2.1.3. други разходи, необходими за привеждане на материалите в готов за тяхното
използване вид и които могат директно да се
отнесат към придобиването на завършените
стоки и материали (например: комисионата за
посредник по доставката, разходите за анализ
на качеството и др.).
Търговските отстъпки, рабатът и други подобни компоненти се приспадат при определяне
на разходите по закупуване.
Когато материа лните запаси представл яват продукция, добита от биологични активи,
себестойността им се определя на базата на
справедливата стойност, намалена с разходите
за продажба към момента на добиването.
2.2.2.2. Разходите за преработка включват:
2.2.2.2.1. п рек и т е п роизводс т вен и разхо ди – пряко свързани с произвежданите единици
(например прекият труд – възнаграждения и осигуровки на заетия в производството персонал);
2.2.2.2.2. неп рек и п роизводст вени разхо ди – систематично начисляваните постоянни
и променливи общопроизводствени разходи,
които от своя страна могат да бъдат постоянни
и променливи:
2.2.2.2.2.1. постоянни разходи – непреки производствени разходи, които остават сравнително
постоянни и които не се влияят пряко от обема
на производството и се разпределят на базата
на нормалния капацитет на производствените
мощности; нормален капацитет е очакваното
средно производство за няколко периода или
сезона при нормални условия, като се взема
предвид загубата на капацитет в резултат на
планирана поддръжка;
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(например разходи за амортизация; разходи
за външни услуги – наем и поддръжка на сгради
и оборудване с производствено предназначение,
застраховка на използваните активи; лихви по
кредити за производственото оборудване, като
лихвите могат да бъдат част от себестойността
само в случай че се прилагат международни
счетоводни стандарти и др.);
2.2.2.2.2.2. променливи разходи – непреки
п роизводс т вен и разход и, кои т о се измен я т
пряко или почти пряко в зависимост от обема
на производството и се разпределят на базата
на реалното използване на производствените
мощности;
(например в зависимост от спецификата на
дейността такива разходи може да са разходи за
електроенергия, непреки спомагателни материали, външни услуги, възнаграждения и осигуровки
на помощния персонал и др.);
2.2.2.3. други разходи, свързани с производството на продукцията;
(например разходи с непроизводствен характер, като разходи за външни услуги – проектиране по индивидуален проект на клиента и др.).
2.2.3. Себестойността на услугите включва:
2.2.3.1. възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя;
2.2.3.2. съответната част от общопроизводствените (непреки) разходи;
2.2.3.3. други разходи, пряко свързани с услугата (например стойността на пряко вложените
материали, ако са предвидени такива; разходи
за външни услуги и др.).
2.2.4. Себестойността на материалните запаси
по т. 2.2.1, произведената продукция по т. 2.2.2
и услугите по т. 2.2.3 не включва:
2.2.4.1. административните разходи;
2.2.4.2. финансовите разходи (с изключение на
свързаните с производството на продукцията и
извършване на услугата, като например курсови
разлики от промяна на валутни курсове);
2.2.4.3. разходите по продажбите;
2.2.4.4. извънредните разходи;
2.2.4.5. лихви, глоби, неустойки и др. със
санкциониращ характер;
2.2.4.6. наднормативните количества бракувани материали, вложения за тях труд или други
производствени разходи;
2.2.4.7. материални, трудови и други производствени разходи, които са извън нормалните
граници (като например възнаграж дения за
извънреден труд, разходите за доработки и др.);
2.2.4.8. разходите за външни услуги, включени
в т. 2.2.2.3 и 2.2.3.3, които надхвърлят максимално
допустимия размер; максимално допустимият
размер на тези разходи трябва да е 20 на сто от
общия размер на себестойността.
В ограничени случаи, определени с § 8 и 9 на
МСС 32, разходите по ползвани кредити, които
са определени в МСС 23 „Разходи по заеми“,
се включват в себестойността на материалните
запаси.
3. Предвиденият процент печалба не може
да надвишава 10 на сто от разходите (себестойността), определена в съответствие с т. 2. Когато
дейност – предмет на договор по чл. 14, ал. 1,
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т. 5 – 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП, е финансирана със средства от европейски фондове и
програми, процентът печалба се изчислява само
ако това е допустимо за съответната форма на
финансиране и правилата на конкретната операция го позволяват.
4. Преди сключването на договор по чл. 14,
ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП лицето изпълнител предоставя на възложителя
съответните калкулационни документи (сметки/
схеми), съдържащи необходимите данни за фактическа себестойност, съобразно спецификата
на конкретния договор и копие от счетоводната
си политика.
4.1. Върху тази стойност следва да се определи
(съгласно ограниченията по т. 3) допустимият
размер печалба като елемент на крайната цена.
Това следва да се направи, след като възложителят се убеди, че:
4.1.1. себестойността (необходимите разходи)
е определена в съответствие с изискванията в
т. 2 и в нея са включени единствено разходи,
необходими за изпълнение на възлаганата дейност, съобразени с нейния обем и времетраене;
възложителят може да изиска от изпълнителя
да представи допълнителни разчети за начина,
по който е определена себестойността по всеки
неин елемент;
4.1.2. нивата на разходите по отделните елементи на калкулацията са обективно определени,
като за „обективни“ се приемат такива равнища
на разходите, които са изчислени в съответствие
с действащите правила и стандарти (съгласно
т. 2) и/или обичайно се отчитат при изпълнение
на същата или сходна дейност от независими
стопански субекти, и/или от лицето – изпълнител
по договори с трети независими лица.
5. В крайната цена, след извършените калкулации по т. 4, се включват дължимите ДДС,
акцизи, мита, такси и др. съгласно нормативен
акт. Тези суми следва да се посочат на отделен
ред, за да се проследи спазен ли е механизмът
на изчисление на печалбата.
В крайната цена е недопустимо включването
на лихви за просрочени плащания, глоби, неустойки и др. със санкциониращ характер.“

§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 53 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 25 от 2017 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 2:
аа) в т. 2:
ааа) в основния текст думите „свързана
с прилагане“ се заменят с „по прилагане“ и
запетаята пред тях се заличава;
ббб) буква „б“ се изменя така:
„б) предоставяне на разяснения по запитвания;“
ввв) създават се букви „г“ – „е“:
„г) контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;
д) контрол на процедури на договаряне;
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е) контрол на изменения на договори за
обществени поръчки на основание чл. 116,
ал. 1, т. 2 от ЗОП;“
бб) в т. 4 думите „организиране и управление на“ се заменят с „координиране на“,
а думата „изготвяне“ се заменя със „за одобряване“;
вв) точки 5, 6, 7 и 8 се отменят;
гг) точки 11 и 12 се изменят така:
„11. поддържане и управление на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;
12. разработване и утвърждаване на образ
ци на документи и правила за използване на
платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;“
дд) точка 13 се отменя;
ее) точка 14 се изменя така:
„14. извършване на мониторинг на обществените поръчки чрез обобщаване и анализ на:
а) информацията в платформата по чл. 39а,
ал. 1 от ЗОП;
б) резултатите от дейността по т. 2;
в) друга информация, получена в агенцията;“
жж) точка 20 се отменя;
зз) точка 23 се изменя така:
„23. изготвяне и изпращане до ЕК на мониторингов доклад за състоянието на пазара
на обществени поръчки в страната;“
ии) в т. 25 думите „чл. 72, ал. 7“ се заменят
с „чл. 72, ал. 8“;
кк) в т. 27 думите „по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2
от ЗОП“ се заменят с „по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2
и 9 от ЗОП“, а след думите „и информацията
по“ се добавя „чл. 36, ал. 1, т. 5 и 6 и“;
б) в ал. 3:
аа) точка 1 се отменя;
бб) в т. 2 след думите „административни
актове“ се добавя „и заповеди“;
вв) точка 4 се отменя.
2. В чл. 6 думата „секратр“ се заменя със
„секретар“.
3. В чл. 7, ал. 1 предлогът „в“ се заменя
с „на“.
4. В чл. 8, ал. 1:
а) в т. 10 думите „организира разработването на“ се заменят с „утвърждава“;
б) създава се т. 11:
„11. организира и контролира изготвянето
на годишен доклад за дейността на агенцията.“
5. В чл. 10:
а) точка 11 се отменя;
б) в т. 14 думата „координира“ се заменя
с „отговаря за“;
в) в т. 15 думите „дейностите, свързани с“
се заличават, а думите „на РОП и на единна
национална електронна уеббазирана платформа“ се заменят с „на платформата по чл. 39а,
ал. 1 от ЗОП“.
6. В чл. 11, т. 3 думите „дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ се заменят с „дирекция „Електронно
възлагане и мониторинг“.
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7. В чл. 12:
а) в т. 3 думите „отговаря за“ се заменят с
„осигурява“, а накрая се добавя „в областта“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. оказва методическа помощ на възложителите по прилагане на ЗОП чрез:
а) изготвяне на общи методически указания;
б) предоставяне на разяснения по запитвания;
в) участие в преки консултации;“
в) точки 6 и 7 се изменят така:
„6. сезира компетентните органи за упражняване на последващ контрол по спазването на
ЗОП въз основа на информация от постъпили
жалби и сигнали;
7. подпомага при необходимост дирекция
„КОП“ при изготвяне на становища за съответствие със ЗОП на проектите на стандартизирани изисквания и документи;“
г) в т. 8 след думата „включване“ се добавя
„на стопански субекти“;
д) точка 11 се изменя така:
„11. участва в дейността на експертния
съвет за сътрудничество и осигурява неговото
административно обслужване;“
е) в т. 13 думите „методическия съвет“
се заменят с „експертния съвет за сътрудничество“;
ж) точка 15 се отменя;
з) в т. 16 думите „чл. 72, ал. 7“ се заменят
с „чл. 72, ал. 8“;
и) точка 17 се изменя така:
„17. участва в изготвяне на мониторинговия
доклад за състоянието на пазара на обществени поръчки;“
к) точка 22 се изменя така:
„22. подпомага изготвянето на проекти на
вътрешни правила по чл. 10, т. 8 във връзка
с функциите и дейността на дирекцията;“.
8. В чл. 13:
а) точка 3 се отменя;
б) точки 6, 7 и 8 се изменят така:
„6. участва в дейността на експертния съвет
за сътрудничество;
7. подпомага изготвянето на проекти на
вътрешни правила по чл. 10, т. 8 във връзка
с функциите и дейността на дирекцията;
8. участва в процеса по одобряване на
стандартизирани изисквания и документи,
използвани при възлагане на обществени
поръчки, като:
а) изразява становища за съответствие на
проектите със ЗОП, и
б) организира процедурата по съгласуване
на проектите и одобряването им от органите
по чл. 231, ал. 3 от ЗОП;“
в) точка 14 се отменя;
г) точка 16 се отменя.
9. В чл. 14:
а) в основния текст думите „Електронно
възлагане, стандартизиране и мониторинг“
се заменят с „Електронно възлагане и мониторинг“;
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б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. осигурява публичност на информацията, изпратена за вписване в РОП, когато е
приложимо;
3. отговаря за въвеждане, развиване, поддържане и функциониране на платформата
по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;“
в) в т. 4 думата „портала“ се заменя с
„Портала за обществени поръчки“;
г) в т. 5 думите „извършва служебно“ се
заменят с „отговаря за служебното“;
д) в т. 6 абревиатурата „РОП“ се заменя с
„платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП“;
е) точка 7 се изменя така:
„7. организира и участва в разработване на
Общи условия за използване на платформата
по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;“
ж) точка 8 се отменя;
з) точка 9 се изменя така:
„9. подпомага изготвянето на проекти на
вътрешни правила по чл. 10, т. 8 във връзка
с функциите и дейността на дирекцията;“
и) в т. 10 думите „единната централизирана
платформа“ се заменят с „платформата по
чл. 39а, ал. 1 от ЗОП“;
к) в т. 11 думите „интернет страницата на
агенцията“ се заменят с „Портала за обществени поръчки“;
л) точка 15 се изменя така:
„15. подготвя статистическите данни, необходими за мониторинговия доклад за състоянието на пазара на обществени поръчки;“
м) в т. 16 думите „поддържа и актуализира информацията“ се заменят с „поддържа
и участва в дейностите по актуализиране на
информацията“;
н) точка 20 се изменя така:
„20. проучва добрите практики при възлагането на електронни обществени поръчки
и подпомага изпълнителния директор при
въвеждането им;“
о) създава се нова т. 23:
„23. участва при необходимост в процеса
по одобряване на стандартизирани изисквания
и документи, използвани при възлагане на
обществени поръчки;“
п) досегашната т. 23 става т. 24.
10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. със
задължително присъствие в периода от 10,00 до
16,30 ч. и с обедна почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето
на задължителното присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
в друг ден от същата или следващата работна
седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа в
сградата на агенцията или по друг подходящ
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начин. Конкретната организация на работа
и контролът по спазване на установеното
работно време се уреждат със заповед на
изпълнителния директор.
(4) А дминистративното обслужване на
трети лица се извършва всеки работен ден
от 9,30 до 17,30 ч. с изключение на постоянно
предоставяните автоматизирани електронни
услуги чрез РОП и платформата по чл. 39а,
ал. 1 от ЗОП.“
11. В чл. 17, ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. имената по документ за самоличност
и адрес;“
б) точка 2 се отменя.
12. В приложението към чл. 7, ал. 3:
а) на ред „дирекция „Контрол на обществените поръчки“ числото „24“ се заменя с „21“;
б) на ред „дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ думите
„Елек т ронно възлагане, стан дарт изи ране
и мониторинг“ се заменят с „Електронно
възлагане и мониторинг“, а числото „20“ се
заменя с „23“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 март 2019 г. с изключение на § 2, т. 1, буква „а“, т. 2, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13,
буква „б“, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, т. 19, буква
„а“, подбукви „бб“ и „кк“ и буква „б“, т. 22,
буква „а“, т. 27, буква „в“, т. 29 по отношение
на чл. 44, ал. 2, т. 32, т. 33, т. 37 по отношение
на чл. 54, ал. 2, 4 и 5, т. 43, буква „б“, т. 60,
т. 61, т. 62, буква „б“, т. 63, т. 64, т. 68, т. 69 по
отношение на чл. 96а, ал. 1, т. 70, буква „б“ по
отношение на препратката към чл. 39а, ал. 6
и 7 от ЗОП в чл. 97, ал. 4 и по отношение на
изречение второ в чл. 97, ал. 6, т. 94, буква
„б“ и т. 99 (§ 1а и 1б), които влизат в сила от
1 ноември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за външните експерти при предварителен
контрол на обществени поръчки
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за:
1. включване на външни експерти в списъка
по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП);
2. избор на външен експерт с компетентност в областта на предмета на обществената
поръчка, определена за контрол по чл. 232,
ал. 3, т. 1 от ЗОП;
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3. възлагане и изпълнение на проверката
на проекти на технически спецификации и
методики за оценка;
4. определяне и заплащане на възнагражденията на външните експерти.
Чл. 2. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията по обществени поръчки (АОП)
определя със заповед списък на областите, в
които са необходими специалисти за проверка.
(2) Заповедта и списъкът по ал. 1 се публикуват на Портала за обществени поръчки
(ПОП).
Раздел II
Условия и ред за кандидатстване, включване и
изключване на външните експерти от списъка
Чл. 3. (1) В списъка на външните експерти
по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП се включват физически лица, които отговарят на следните
изисквания:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“;
2. имат придобита правоспособност, когато
е приложимо;
3. имат най-малко 4 години професионален опит в заявената област, придобит през
последните 10 години, които предхож дат
подаването на заявлението;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани;
5. не са поставени под запрещение;
6. не са лишени от право да упражняват
професия или дейност в областта от списъка
по чл. 2, ал. 1, за която са подали заявление
по чл. 4, ал. 3.
(2) Външен експерт може да бъде включен
в списъка само за две области.
Чл. 4. (1) Физическите лица, които желаят
да бъдат включени в списъка, подават заявление до изпълнителния директор на АОП.
(2) Заявлението по ал. 1 е по образец,
утвърден със заповед на изпълнителния директор на АОП.
(3) Лицата по ал. 1 задължително посочват
в заявлението областта от списъка по чл. 2,
ал. 1, в която притежават компетентност,
като имат право да заявяват не повече от
две области.
(4) Със заявлението по ал. 1 лицето декларира, че:
1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
2. не е поставено под запрещение и не е
лишено от право да упражнява професия или
дейност в областта, за която кандидатства;
3. няма да разгласява информация, станала му известна във връзка с проверките на
документите;
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4. изразява съгласие за съхраняване и обработване на личните му данни във връзка
с включване в списъка и възлагане на проверката.
(5) Към заявлението по ал. 1 се представят
копия на следните документи:
1. диплома за завършена степен на образование;
2. документи, които удостоверяват придобита правоспособност и професионалния
опит в заявената област по чл. 2.
(6) Всички документи по ал. 5, които са
на чужд език, се придружават и с превод на
български език.
(7) Документът по ал. 5, т. 1 не се представя,
ако информацията е достъпна чрез публичен
регистър. В този случай лицето посочва в
заявлението данни, които позволяват достъп
до документа или до информацията в него.
Чл. 5. (1) Заявления за включване в списъка се подават ежегодно от 1 до 31 октомври.
По изключение изпълнителният директор на
АОП може да определи и да обяви на ПОП и
друг срок за набиране на експерти.
(2) Заявленията се попълват чрез специализиран софтуер, достъпен чрез ПОП, и се
изпращат подписани с електронен подпис.
Лицето, изпратило заявлението, получава
автоматично съобщение за потвърждение, в
което е посочен номерът, под който заявлението е заведено в системата на АОП.
(3) Документите по чл. 4, ал. 5 се изпращат
до АОП по електронна поща с придружително писмо, подписано с електронен подпис, в
7-дневен срок считано от получаване на потвърждението по ал. 2, но не по-късно от срока
за подаване на заявления. В придружителното
писмо се посочва номерът на заявлението.
(4) Не се разглеждат заявления за включване в списъка, които са получени извън
сроковете по ал. 1.
Чл. 6. (1) Получените заявления и документите към тях се разглеждат от комисия,
назначена със заповед на изпълнителния
директор на АОП. Комисията се състои от
нечетен брой лица, включително председател
и секретар.
(2) В комисията се включват служители
на АОП, Министерството на финансите и
Националния център за информация и документация.
Чл. 7. (1) Комисията разглежда заявленията
и документите към тях в срок до един месец
от крайния срок за подаване на заявления.
(2) Комисията може да проверява заявените данни, както и да изисква допълнителна
информация от лицата.
(3) Когато комисията установи, че са подадени заявления за повече от две области,
тя изисква от лицето да уточни за кои две
области желае вписване в списъка. Комисията
не разглежда подадените заявления, в случай
че лицето не отговори в срок 3 работни дни
от получаване на искането.
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Чл. 8. (1) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
(2) Действията на комисията се документират в протокол, който се подписва от всички
членове.
(3) Комисията предлага на изпълнителния
директор на АОП за включване в списъка по
чл. 232а, ал. 2 от ЗОП лицата, които отговарят
на изискванията по чл. 3.
(4) При несъответствие с изискванията по
чл. 3 комисията предлага на изпълнителния
директор на АОП да откаже включване на
съответното лице в списъка по чл. 232а, ал. 2
от ЗОП.
Чл. 9. (1) В 10-дневен срок от получаването
на предложението на комисията по чл. 8, ал. 3
и 4 изпълнителният директор на АОП със
заповед одобрява за включване в списъка на
външните експерти лицата, които отговарят
на изискванията по чл. 3.
(2) Със заповедта по ал. 1 изпълнителният директор на АОП мотивирано отказва
включването на лицата, които не отговарят
на изискванията по чл. 3.
(3) Заповедта се публикува на ПОП, а на
лицата, включени в нея, се изпраща съобщение за публикуването є на посочения от тях
електронен адрес за кореспонденция, с което
те се считат за уведомени.
Чл. 10. (1) Включването в списъка е валидно
за срок 3 години считано от датата, посочена
в заповедта по чл. 9, ал. 1.
(2) Включването се подновява служебно
за нов 3-годишен период след подаване на
декларация до изпълнителния директор на
АОП, че няма промяна в обстоятелствата.
(3) Декларацията се подава в едномесечен
срок преди изтичане на валидността по електронна поща, подписана с електронен подпис.
Чл. 11. (1) Списъкът на експерти по чл. 232а,
ал. 2 от ЗОП съдържа:
1. регистрационен номер и дата на включване в списъка, а когато е приложимо – и
дата на изключване;
2. име и фамилия на експерта съгласно
документа за самоличност;
3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
4. област на компетентност съгласно списъка по чл. 2, ал. 1;
5. дата на валидност на включването.
(2) Списъкът се публикува на ПОП, като
информацията по ал. 1, т. 3 се заличава.
Чл. 12. (1) Външният експерт се изключва
от списъка:
1. по негово искане, изразено в писмена
форма;
2. при настъпване на обстоятелства, които
водят до неизпълнение на условията по чл. 3;
3. когато представи три или повече пъти
становища, които съдържат неясни, непълни,
необосновани или неверни заключения и/или
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препоръки, както и представени след срока,
определен в договора;
4. когато се установи, че е бил включен в
списъка въз основа на неистински, преправен
или с невярно съдържание документ;
5. когато не е подадена декларация по
чл. 10, ал. 2 за служебно подновяване.
(2) Изключването се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на
АОП, като лицето се уведомява с изпращане
на заповедта на електронния му адрес за
кореспонденция.
(3) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 изключеният от списъка експерт може да кандидатства
за включване отново в списъка не по-рано
от изтичане на една година от датата на изключването.
(4) Външният експерт е длъжен да уведоми
писмено изпълнителния директор на АОП в
3-дневен срок от настъпването на:
1. промяна на обстоятелствата, свързани
с изискванията по чл. 3;
2. т райна невъзмож ност да изпълн ява
задълженията си за срок, по-дълъг от един
месец, като посочи конкретния период.
Раздел III
Определяне на външен експерт, възлагане и
изпълнение на проверката
Чл. 13. (1) Проверката на проектите на техническа спецификация и методика за оценка
се възлага на външен експерт, когато не са
стандартизирани по реда на чл. 231 от ЗОП и:
1. критерият за възлагане е най-ниска
цена, или
2. методиката за оценка:
а) включва показател, оценяван чрез експертна оценка, или
б) критерият за възлагане е ниво на разходите за целия жизнен цикъл.
(2) Проверката обхваща съответствие на
проектите на документи с изискванията на
ЗОП и с разпоредбите на законодателството,
което регламентира дейностите от предмета
на проверяваната обществена поръчка.
Чл. 14. (1) Външният експерт се избира на
случаен принцип чрез специализиран софтуер, поддържан от АОП, измежду външните
експерти от списъка, включени в областта,
която съответства на предмета на поръчката, определена от възложителя. В случаите
по чл. 12, ал. 4, т. 2 външният експерт не
участва в избора.
(2) Проверката на документите може да се
възложи на повече от един външен експерт,
когато:
1. процедурата е с обособени позиции, или
2. предметът на поръчката обхваща повече
от една област по чл. 2, ал. 1 и те са разграничени в техническата спецификация.
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Чл. 15. При възлагане на проверка на
външен експерт, изтеглен по реда на чл. 14,
се изпращат:
1. уведомително писмо с посочване на
възложителя и предмета на определената
поръчка;
2. проектите на техническата спецификация и на методиката за оценка, когато е
приложимо;
3. проект на договор;
4. образци на: декларация за липса на конфликт на интереси във връзка с възложената
проверка; справка декларация за отработени
часове; становище за извършена проверка;
5. указания за попълване на образеца на
становището.
Чл. 16. (1) След получаването на уведомителното писмо по чл. 15, т. 1 външният експерт
е длъжен в срок до 16,00 ч. на следващия
работен ден да изпрати в АОП подписани с
електронен подпис договора и декларацията
по чл. 15, т. 4 или мотивиран отказ за извършване на проверката.
(2) В случай че в срока по ал. 1 външният
експерт не отговори, се приема, че е налице
мълчалив отказ.
(3) При отказ на първия изтеглен външен
експерт се изтегля нов външен експерт по
реда на чл. 14, на когото се изпращат документите по чл. 15. Когато в списъка няма
други експерти в същата област, повторен
избор не се провежда.
(4) Срокът за извършване на проверката от
външния експерт се определя от АОП в зависимост от обема и сложността на поръчката.
Срокът се посочва в договора за възлагане и
не може да е по-дълъг от 7 дни.
(5) Вън ш н и я т експер т н я ма п ра во да
разпространява информация за обстоятелствата, фактите и документите, които са му
станали известни във връзка с извършване
на проверката.
(6) Външният експерт не може да приема
каквато и да е облага по смисъла на чл. 54
от Закона за противодействие на корупцията
и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с възложената проверка.
Чл. 17. За резултатите от проверката външният експерт изготвя становище, което подписва с електронен подпис и изпраща на АОП.
Чл. 18. Проверката на проектите на техническа спецификация и методика за оценка
се извършва от експерти на АОП, когато
независимо от наличието на обстоятелствата
по чл. 13, ал. 1 се установи, че:
1. изтеглените външни експерти откажат
извършването на проверката (включително
чрез мълчалив отказ);
2. външният експерт не изпрати становището в определения в договора срок;
3. е налице пълно или частично неизпълнение на възложената проверка;
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4. н яма вк лючени външни експерт и в
областта, съответстваща на предмета на поръчката, или когато има само един експерт,
който не участва в избора – в случаите по
чл. 12, ал. 4, т. 2;
5. възложителят е посочил, че предметът
на поръчката попада в област, която е извън
списъка по чл. 2, ал. 1.
Раздел ІV
Условия и ред за определяне и изплащане
на възнагражденията на външните експерти
Чл. 19. (1) Възнаграждението на външния
експерт се определя на базата на отработен
астрономически час. За всеки отработен час
се заплаща възнаграждение в размер 10 лв.
(2) Броят на отработените часове не може
да надвишава 40 астрономически часа общо,
като той се установява от справка декларация
за извършена работа, попълнена от външния
експерт и изпратена до АОП заедно със становището за извършената проверка.
(3) Справката декларация по ал. 2 е по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на АОП.
Чл. 20. Възнаграждението на външния
експерт е за сметка на бюджета на АОП, като
сумите се изплащат по банков път в 30-дневен
срок от приемането на становището от АОП
съгласно условията на договора.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „Професионален опит“ е времето, през което лицето
е извършвало дейности в заявената област на
компетентност по трудово, служебно и/или
гражданско правоотношение.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 232а, ал. 6 от Закона за обществените
поръчки.
1298

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за дейностите и
задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка и условията и реда за тяхното
осъществяване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за
тяхното осъществяване.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия
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и сигурност на доставките към Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 5 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 107 от
2018 г.), в чл. 2, ал. 3 се създава т. 12:
„12. приема Методика за осъществяване
на контрол на министерствата, ведомствата, областните администрации, органите на
местното самоуправление и юридическите
лица с възложени военновременни задачи
по отбраната на страната, по изпълнение на
дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка.“
§ 2. Отменя се Постановление № 258 на
Министерския съвет от 2005 г. за дейностите
и задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 и 39
от 2011 г. и бр. 49 от 2012 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за дейностите и задачите по отбранителномобилизационна подготовка и условията и
реда за тяхното осъществяване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка, условията и редът
за тяхното осъществяване и финансовото им
осигуряване.
(2) Отбранително-мобилизационната подготовка обхваща подготовката на държавната
и местната администрация, територията и
инфраструктурата, населението и икономиката
на страната за действие във военно време.
(3) Държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация,
включително техните поделения, подразделения и структурни звена и юридическите
лица с възложени военновременни задачи по
отбраната на страната, провеждат отбранително-мобилизационна подготовка като част
от подготовката на страната за отбрана.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ
Чл. 2. (1) Органите и лицата по чл. 1, ал. 3
извършват дейностите и изпълняват задачите
по отбранително-мобилизационна подготовка
в рамките на своята компетентност и в съот-
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ветствие с възложените им с нормативните
актове задължения.
(2) Основните дейности по отбранителномобилизационна подготовка са:
1. разработване на нормативни актове,
ръководни документи и планове, свързани
с отбраната на страната;
2. организиране на подготовката на държавната и местната администрация за действие
във военно време;
3. планиране, изграждане и поддържане
на военновременната система за управление
на страната;
4. организиране на подготовката на икономиката на страната за действие във военно
време, планиране и осигуряване на граждански ресурси за отбрана;
5. организиране на подготовката на територията и инфраструктурата на страната
за отбрана;
6. организиране на подготовката и защитата на населението за военно време.
(3) Основните задачи по отбранителномобилизационна подготовка са:
1. разработване и поддържане на план
за привеждане в готовност за работа във
военно време, военновременен план и други
планове и документи, свързани с отбраната
на страната;
2. организиране на подготовката на личния
състав за действие във военно време;
3. организиране на работата на Съветите
по сигурност към областните управители и
кметовете на общини;
4. организиране поддържането в готовност
за използване на системата за управление
във военно време;
5. планиране и координиране на дейностит е
по изграждането и поддържането на комуникационно-информационните системи за
управление във военно време;
6. организиране на денонощно оперативно
дежурство за оповестяване при привеждане
в готовност за работа във военно време;
7. планиране и осигуряване на граждански
ресурси за отбраната на страната, в това число:
а) подпомагане осигуряването на заявените мобилизационни ресурси за въоръжените
сили и структурите, ангажирани с отбраната
на страната;
б) координиране и контролиране на изграждането и поддържането на мощности и
инфраструктура за военновременна дейност;
в) създаване на организация за усвояване
и поддържане на производството на стоки и
услуги по военновременните планове;
г) планиране на военновременните запаси и държавните резерви за осигуряване на
отбраната на страната във военно време;
д) организиране на отсрочването на запасни и техника-запас от повик ване във
въоръжените сили при мобилизация и осигуряване на трудови ресурси за действие във
военно време;

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

8. подпомагане на подготовката и защитата на населението във военно време чрез
оказване на съдействие на компетентните
органи;
9. водене на оперативен отчет и организиране на защитата на обектите от системата
за военновременно управление;
10. изготвяне и актуализиране на единен
списък на юридически лица, стратегически
и други особено важни обекти, които са
от значение за отбраната на страната във
военно време;
11. методическо ръководство и контрол на
дейностите по отбранително-мобилизационна
подготовка по компетентност на функционален, териториален и йерархичен принцип;
12. подготвяне и организиране на режимното и ограничителното снабдяване на
населението с основни хранителни и нехранителни стоки;
13. планиране, разпределяне и отчет на
финансовите средства за осиг у ряване на
военновременните задачи по отбраната на
страната и на дейностите по отбранителномобилизационна подготовка и контрол на
тяхното разходване.
Г л а в а

т р е т а

ЗВЕНА ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВК А
Чл. 3. (1) Държавните органи, органите на
местното самоуправление и местната администрация при изпълнение на задълженията
им, свързани с отбраната, се подпомагат
от звена по отбранително-мобилизационна
подготовка.
(2) Звената по отбранително-мобилизационна подготовка могат да бъдат организирани
в дирекции, отдели или сектори. В състава
на звената по ал. 1 се включват:
1. ръководител;
2. експерти с аналитична или контролна
функция;
3. експерти със спомагателна функция или
специалисти (оперативни дежурни за носене
на денонощно дежурство и др.);
4. изпълнители по поддръжка и охрана на
пунктовете за управление и др.
(3) В администрацията на изпълнителната власт служителите по ал. 2, т. 1 и 2 са в
щатната численост на персонала.
(4) В администрацията на изпълнителната
власт служителите по ал. 2, т. 3 и 4 се назначават във или извън утвърдената численост
на персонала.
(5) Когато служителите по ал. 2, т. 4 са
извън утвърдената численост на персонала,
се назначават до 8 души по трудови правоотношения на длъжност „изпълнител“ по
допълнително разписание на длъжностите.
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(6) В общините от категории 3, 4 и 5,
определени със Заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
№ РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (ДВ, бр. 66
от 2012 г.), съставът на звеното по отбранително-мобилизационна подготовка може да
включва само служителите по ал. 2, т. 1 и 3.
Чл. 4. Органите за управление на юридическите лица с възложени военновременни
задачи по отбраната на страната назначават
звено/служител по отбранително-мобилиз а ц ион н а под г о т овк а з а и зп ъ л нен ие н а
дейностите по чл. 2, ал. 2 и на задачите по
чл. 2, ал. 3.
Чл. 5. (1) В звената по отбранителномобилизационна подготовка се назначават
служители с необходимата квалификация и
с разрешение за достъп до класифицирана
информация.
(2) За ръководители в звената по отбранително-мобилизационна подготовка се наз
начават лица, които притежават подходяща
образователно-квалификационна степен от
област на висше образование и професионален
опит в областта на отбранително-мобилизационната подготовка, в съответствие с изискванията на Класификатора на длъжностите
в администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г.
(3) Ръководителите и експертите с аналитична или контролна функция в звената по
отбранително-мобилизационна подготовка
задължително преминават специализиран
курс на обучение по отбранително-мобилизационна подготовка във висше училище.
(4) В администрацията на териториалните
органи на изпълнителната власт ръководителят на звеното по отбранително-мобилизационна подготовка е секретар на Съвета
по сигурността.
(5) В юридическите лица с възложени
военновременни задачи по отбраната на страната ръководителят на звеното/служителят
по отбранително-мобилизационна подготовка
е секретар на Постоянната (техническата)
комисия.
Чл. 6. (1) Функциите и задачите на звената
по отбранително-мобилизационна подготовка
се определят съгласно действащите нормативни изисквания и функции на всяка администрация или юридическо лице, съответно
в устройствения правилник или в заповед
на ръководителя.
(2) Специфичните дейности в министерствата и ведомствата, органите на местното
самоуправление и местната администрация и
юридическите лица с възложени военновременни задачи по планирането, провеждането
и осигуряването на отбранително-мобилизационна подготовка се определят с акт на
съответния министър или ръководител в съот-
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ветствие с указанията на Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГА Н ИЗИ РА Н Е Н А Д ЕНОНОЩ НОТО
ДЕЖУРСТВО
Чл. 7. Органите и лицата по чл. 1, ал. 3
организират денонощно дежурство за оповестяване при привеждане в готовност за работа
във военно време.
Чл. 8. (1) За правилната организация на
денонощното дежурство съответните ръководители със своя заповед определят реда,
начина и мястото за носене на дежурството
и техническите средства за оповестяване и
утвърждават правила за дейността на оперативните дежурни при привеждане в готовност
за работа във военно време.
(2) Денонощното дежурство в администрациите на държавните органи, органите на
местното самоуправление и местната администрация се носи от оперативни дежурни.
(3) Дежурството в юридическите лица с
възложени военновременни задачи по отбраната на страната се организира в зависимост
от предмета на дейност, обема и спецификата
на дейностите и задачите по решение на съответния ръководител в рамките на общата
численост на персонала, включително по
съвместяване.
(4) Денонощното дежурство се изпълнява
в специално пригодени и оборудвани за целта
дежурни стаи. Необходимото оборудване на
дежурните стаи се определя с указания на
Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките към
Министерския съвет.
Г л а в а

п е т а

ФИ Н А НСИ РА Н Е Н А Д ЕЙ НОС Т И Т Е И
ЗАДАЧИТЕ
Чл. 9. (1) За изпълнение на военновременните задачи по отбраната на страната и
на дейностите и задачите по отбранителномобилизационна подготовка на държавните
органи и органите на местното самоуправление
и местната администрация и юридическите
лица с възложени военновременни задачи
ежегодно се осигуряват бюджетни субсидии
от държавния бюджет чрез бюджетите на
съответните разпоредители с бюджет.
(2) Финансирането на дейностите и задачите
по отбранително-мобилизационна подготовка
в общините е в рамките на средствата за съответната делегирана от държавата дейност
по функция „Отбрана и сигурност“ и от други
източници, предвидени в закон или в акт на
Министерския съвет.
(3) За предоставяне на бюджетните субсидии по ал. 1 на юридически лица с възложени
военновременни задачи се сключват договори
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между тези юридически лица и съответните
отговорни за целта разпоредители с бюджет,
като тези целеви субсидии не следва да се
използват за финансиране на други дейности.
(4) Второстепенните и с по-ниска степен
разпоредители с бюджет заявяват необходимите им финансови средства по отбранителномобилизационна подготовка чрез съответния
първостепенен разпоредител с бюджет. Копия от заявките до Министерския съвет на
областните администрации се изпращат до
Министерството на отбраната.
(5) Планирането на финансовите средства
по ал. 1 се извършва след предварително съгласуване с Министерството на отбраната по
приоритети преди започването на бюджетната
процедура за съответната година в следната
последователност:
1. първостепенните разпоредители с бюджет
(без общините) изпращат в Министерството
на отбраната заявки за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка за
следващата година и отчети за разходваните
средства за предходната година; заявките се
изготвят съобразно политиките, програмите
и задачите на съответното ведомство в областта на отбранително-мобилизационната
подготовка по направления и типове дейности;
2. Министерството на отбраната оценява
заявките за съответствие с нормативните
изисквания и приоритетите за отбранителномобилизационната подготовка, съгласува ги и
ги внася за одобряване от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет;
3. Министерството на отбраната писмено
уведомява първостепенните разпоредители с
бюджет за одобрените им заявки, които от
своя страна уведомяват съответните второстепенни разпоредители с бюджет за одобрените
им заявки;
4. разпоредителите с бюджет (без общините) включват одобрените им средства в
проектобюджетите си за съответната година
по функция „Отбрана и сигурност“.
Г л а в а

ш е с т а

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВК А
Чл. 10. (1) Министерският съвет на Репуб
лика България чрез министъра на отбраната
осъществява общото методическо ръководство
и контрол на дейностите по отбранителномобилизационна подготовка на страната.
(2) Контролът по изпълнението на дейности
те и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка се извършва в съответствие
с Методиката за осъществяване на контрол
на министерствата, ведомствата, областните
управи, органите на местното самоуправление
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и юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната,
по изпълнение на дейностите и задачите по
отбранително-мобилизационна подготовка
на страната, приета от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките, по предложение на министъра
на отбраната. Ръководителите на държавни
органи и структури от системата за защита на
националната сигурност могат да разработват
свои методики за осъществяване на контрол
на подчинените им структури.
(3) За осъществяване на методическо ръководство и контрол на дейностите и задачите
по отбранително-мобилизационна подготовка
Междуведомственият съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките ежегодно
приема план за контрол на министерствата,
областните управи, органите на местното
самоуправление и юридически лица с възложени военновременни задачи по отбраната
на страната по изпълнение на задачите им
по отбранително-мобилизационна подготовка
на страната по предложение на министъра
на отбраната.
(4) Проверките от плана по ал. 3 се осъществяват от комисия, определена със заповед на министър-председателя на Република
България, за всеки конкретен случай. За
резултатите от извършените проверки комисията изготвя протокол, който се представя
за приемане от Междуведомствения съвет
по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет.
(5) Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация осъществяват методическо ръководство
и контрол на дейностите по отбранителномобилизационна подготовка на подчинените
им административни структури и техните
поделения, подразделения и структурни звена
и юридическите лица от отрасъла (ресора) от
националната икономика, за който отговарят.
(6) Разпоредителите с бюджет, които осигуряват бюджетни субсидии на разпоредители
с бюджет от по-ниска степен за изпълнение
на военновременни задачи по отбраната на
страната и на дейности и задачи по отбранително-мобилизационна подготовка, контролират разходването им за изпълнение на тези
дейности и задачи.
(7) Органите по ал. 5 и 6 определят реда за
осъществяване на методическо ръководство
и контрол на дейностите по отбранителномобилизационна подготовка в подчинените
им административни структури и техните
поделения, подразделения и структурни звена
и юридическите лица от отрасъла (ресора) от
националната икономика, за който отговарят.
(8) Органите по ал. 5 разработват План
за изпълнение на дейностите и задачите по
отбранително-мобилизационна подготовка за
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календарната година и Доклад за изпълнението на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка за изминалата
календарна година, които се у твърж дават
от техните ръководители. Структурата на
плана и на доклада и сроковете за тяхното
разработване се определят с Указанията на
Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките за дейностите по отбранително-мобилизационна
подготовка п рез ка лен дарната година. С
тези указания се определят приоритетите на
страната по отбранително-мобилизационна
подготовка през следващата година, за които
се планират финансови средства по реда на
чл. 9 от наредбата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „Юридически лица с военновременни задачи по
отбраната на страната“ са търговски дружества по смисъла на Търговския закон, юридически лица, създадени по реда на Закона
за кооперациите, държавни предприятия и
други организации, създадени със закон, на
които са възложени военновременни задачи
по отбраната на страната.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правоотношенията на назначените
към момента ръководители на звената по
отбранително-мобилизационна подготовка се
запазват и след влизането в сила на наредбата.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 34, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 4. Министърът на отбраната осъществява
методическото ръководство и контрола по
изпълнението на тази наредба.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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РЕШЕНИЕ № 42
ОТ 25 ЯНУАРИ 2019 Г.

за приемане на Отчет за изпълнението на
Националната статистическа програма и за
дейността на Националния статистически
институт през 2018 г. и за приемане на Наци
оналната статистическа програма за 2019 г.
На основание чл. 15, ал. 1 във връзка с
чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността
на Националния статистически институт през
2018 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

2. Приема Националната статистическа
програма за 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА
ПРОГРАМА ЗА 2019 Г.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АМ
Агенция „Митници“
БВП	Брутен вътрешен продукт
БНД	Брутен национален доход
ГДГРАО	Главна дирек ци я „Гра ж данска
регистрация и административно
обслужване“
ДДС	Данък добавена стойност
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДНМА	Дълготрайни нематериални активи
ДПРВД	Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Евростат	Статистическа служба на Европейския съюз
ЕИСПП	Единна информационна система
за противодействие на престъпността
ЕК	Европейска комисия
ЕСГРАОН	Единна система за гражданска
регистрация и административно
обслужване на населението
ЕСНС	Европейска система от национални
сметки
ЗДДФЛ	Закон за данъците върху доходите
на физическите лица
ЗКПО	Закон за корпоративното подоходно облагане
ИС	Информационна система
ИСБС	Информационна система „Бизнес
статистика“
ИСКБС	Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“
КОФОГ	Класификация на функциите на
държавното управление
КИД-2008	Класификация на икономическите
дейности-2008
МВФ	Международен валутен фонд
МЗ	Министерство на здравеопазването
МЗХГ	Министерство на земеделието,
храните и горите
МИ	Министерство на икономиката
МО	Министерство на отбраната
МОН	Министерство на образованието
и науката
МОСВ	Министерство на околната среда
и водите
МРРБ	Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
МТИТС	М и н ис т ерс т во на т ра нспор та,
информационните технологии и
съобщенията
МФ	Министерство на финансите
НАП	Национална агенция за приходите

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

НЗОК	Национална здравноосигурителна
каса
НИРД	Научноизследователска и развойна
дейност
НОИ	Национален осигурителен институт
НЦОЗА	Национален център по обществено
здраве и анализи
ОИСР	Организаци я за икономическо
сътрудничество и развитие
ПРОДПРОМ	Номенклатура на промишлената
продукция
РЗИ	Регионални здравни инспекции
РСЕ	Регистър на статистическите единици
СЗО	Световна здравна организация
ТР	Търговски регистър
ХИПЦ	Хармонизиран индекс на потребителските цени
SDMX	Стандарт за обмен на статистически данни и метаданни
NUTS	Класификация на териториалните
единици за статистически цели
ВЪВЕДЕНИЕ
Националната статистическа програма за
2019 г. е разработена в съответствие с глава
трета от Закона за статистиката. Програмата
включва плана за дейността на Националния
статистически институт (НСИ) и плановете за
статистическите дейности на органите на статистиката.
Развитието на методологията, производството
и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на
Република България се осъществява на базата на
приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания
и дейности в националната програма за 2019 г.
са свързани с нуждите на потребителите и с
приоритетите, заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2019 г. Новите
изследвания и дейности в НСП 2019 са:
– Преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г.;
– Наблюдение на структурата на заплатите
2018;
– Европейско здравно интервю;
– Регистър за вноса на суров нефт;
– Икономически сметки за околната среда Регламент (ЕС) № 691/2011 и Регламент
№ 538/2014 г. на Европейския парламент и на
Съвета от носно икономи ческ и те смет к и за
околната среда;
– Сметки за субсидиите и трансферите за
околната среда (като част от икономическите
сметки за околната среда);
– Изготвяне на националните инвентаризации на емисии на вредни вещества във въздуха
(ПМС № 227 от 16.10.2017 г. и Директива (ЕС)
2016/2284);
– Производство и публикуване на експериментална статистика от източници на Big data;
– Публикуване на данни на националния
портал за отворени данни;

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

– Преброяване на земеделските стопанства в
Република България през 2020 г.
НСИ ще участва в следните нови проекти
на ЕК:
– Наблюдение на работната сила – допълнителен модул през 2019 г. за организация на
работата и работното време;
– План за действие за подобрения на EU-SILC
(навременност, регионализация и подготовка на
ревизия на EU-SILC);
– Подкрепа за подобряване на статистиката
на престъпността;
– Национални сметки и платежен баланс;
– Програма за европейски сравнения 2019 г.;
– Развитие на структурната бизнес статистика;
– Установяване на процесите на производство
за нови индекси на производство в услугите
и търговията и подобряване на качеството на
краткосрочната бизнес статистика;
– Подкрепа за прилагане на дейности по
профилиране в държавите членки;
– Подобряване на статистиката на вноса и
износа на отпадъци;
– Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС
за обмен на конфиденциална статистическа
информация;
– ESSnet „Големи данни II“;
– Подкрепа за дейности за статистическата
грамотност в областта на конкуренцията, игровизацията, електронното обучение 2019 г.;
– Картиране и оценка на интегрирани сметки
за екосистемите (MAIA), Хоризонт 2020;
– По в и ш а в а н е н а и н о в а ц и о н н и я к а п а ци тет на ма лк и те и средни те п редп ри я т и я
(SMEINNOBOOST).
Резултатите от статистическите изследвания,
включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата
и видът, в които се предоставят резултатите, са
съобразени с изискванията на Евростат.
Във връзка с оптимизирането на разходите и
намаляване натоварването на респондентите са
направени промени в организацията на някои
изследвания и съкращаване на сроковете за
предоставяне на статистическата информация
на потребителите.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на
Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства
от Евростат и други органи и организации и се
посочват отделно от средствата за издръжка
на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г., обнародван в
„Държавен вестник“, бр. 103 от 13.12.2018 г., са
определени 23 801 000 лв., от които 19 977 000 лв.
текущи разходи по бюджета на НСИ за 2019 г.
Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 19 025 187 лв., за
включените нови изследвания и дейности ще
са необходими 351 813 лв., a съфинансирането
на проекти по договори за субсидии с ЕК е
600 000 лв.
Плановете за статистическите дейности на
органите на статистиката през 2019 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.
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2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Раждаемост

Смъртност

Таблици за смъртност

1

2

3

Изчерпателно
Месечно и
годишно

Изчисляване на таблици за
Изчерпателно
смъртност общо за страната по пол Годишно
и местоживеене; по области и по пол

Статистически данни
на НСИ от ИС
"Демография"

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

Задължително
За месечните
данни до 15-то
число след
отчетния месец

Задължително
За месечните
данни до 15-то
число след
отчетния месец

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Общи таблици 13.05.2019 г.

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: „Население и
демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Годишни данни:
Интернет;
Окончателни данни - Общи печатни и електронни
12.04.2019 г.
публикации;
Тримесечни данни:
Специализирана електронна
IV тр. на 2018 г. публикация: "Население и
22.02.2019 г.;
демографски процеси";
I тр. на 2019 г. Прессъобщение;
21.05.2019 г.;
Въпросник за Евростат и
II тр. - 22.08.2019 г.; международни организации;
III тр. - 21.11.2019 г. Информационна услуга по
заявка

Годишни данни:
Окончателни данни 12.04.2019 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2018 г. 22.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 21.05.2019 г.;
II тр. - 22.08.2019 г.;
III тр. - 21.11.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

16810

66134

64433

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

16810

66134

64433

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Брой и структури на умрелите лица Изчерпателно
на национално ниво, статистически Месечно и
райони, областно и общинско ниво и годишно
населени места. Показатели за
равнището на смъртността на
национално ниво, статистически
райони и области

Брой и структури на новородените
деца на национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво и населени места.
Показатели за равнището на
раждаемостта на национално ниво,
статистически райони и области

ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2019 ГОДИНА
БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

Вътрешна миграция

Външна миграция

5

6

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ; МВР;
Държавна агенция за
бежанците;
НАП;
Анкетно изследване

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

Годишни данни:
Окончателни данни 12.04.2019 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2018 г. 22.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 21.05.2019 г.;
II тр. - 22.08.2019 г.;
III тр. - 21.11.2019 г.

Годишни данни:
Окончателни данни 12.04.2019 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2018 г. 22.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 21.05.2019 г.;
II тр. - 22.08.2019 г.;
III тр. - 21.11.2019 г.

7

Срок

Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително за Окончателни данни
админис12.04.2019 г.
тративни
източници до 15
число след
отчетния месец;
Доброволно за
лицата

Задължително
За месечните
данни до 15-то
число след
отчетния месец

Задължително
За месечните
данни до 15-то
число на
следващия месец

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

23614

38921

66134

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

23614

38921

66134

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Оценка на размера и структурите на Изчерпателно
външномиграционните процеси;
за
национално ниво
административ
ните източници
Извадково
изследване на
ГКПП
Годишно

Изчерпателно
Месечно и
годишно

Данни от
административна
система ЕСГРАОН ГДГРАО в МРРБ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

62

Брой и структура на мигриралите
лица между населените места на
страната; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво и населени места

Брой сключени и прекратени
Изчерпателно
юридически бракове и
Месечно и
характеристики на лицата;
годишно
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места

1

Брачност и
бракоразводност

3

2

№

4

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Преброяване на
населението и жилищния
фонд в Република България
през 2021 година

9

Годишни данни:
Окончателни данни 12.04.2019 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2018 г. 22.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 21.05.2019 г.;
II тр. - 22.08.2019 г.;
III тр. - 21.11.2019 г.

7

Срок

Окончателни данни
31.12.2021 година

Пресконференция;
Интернет;
Печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни Пресконференция;
01.06.2021 година
Интернет

Интернет;
Въпросник за Евростат

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Население и
демографски процеси";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до Окончателни данни
20 дни след
02.07.2019 г.
изтичане на
отчетната година.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Непосредствено от
Задължително
физическите лица чрез
преброителна карта или
чрез онлайн въвеждане
на информация .
Органите на
публичната власт,
поддържащи регистри и
бази данни, осигуряват
безплатно на НСИ
необходимите за целите
на преброяването
индивидуални данни и
метаданни за тях.
Юридически лица,
които предоставят
публични услуги на
основание на
нормативен акт и
поддържат регистри и
бази данни, осигуряват
безплатно на НСИ
необходимите за целите
на преброяването
индивидуални данни и
метаданни за тях.

Данни от МВР

Статистически данни
на НСИ от ИС
"Демография"

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

6976

69748

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

6976

69748

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Разработване на Програма на
Изчерпателно
Преброяването; разработване на
на 10 години
инструментариум - инструкции,
преброителни карти,
методологически указания;
конституиране на органите на
преброяването; разработване на ИС
Преброяване 2021; организиране на
разяснителни дейности сред
населението и органите на
преброяване; подготовка и
провеждане на пробно преброяване;
подготовка и провеждане на обход;
обучение на преброители и
контрольори, отпечатване на
инструментариум; провеждане на
преброяването; обработка,
редактиране и валидиране на
данните; разпространение и
публикуване на резултатите;
изготвяне на окончателен доклад и
доклад за качеството. Организация и
провеждане на извадкови
изследвания, съпътстващи
преброяването, организация и
провеждане на Изследване на
бюджета на времето.

Разрешения за пребиваване Брой издадени, подновени и отнети Изчерпателно
на чужденци в Република разрешения за пребиваване по
Годишно
България (съгласно чл. 6 от основания
Регламент 862/2007,
Директива 2009/50/EC и чл.
15 от Директива
2011/98/ЕС)

8

4

Развитие на демографските процеси, Изчерпателно
брой и структури на населението;
Годишно
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места.

1

Население, демографски
процеси и демографски
прогнози

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

7

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

Наблюдение на структурата Информация за разпределението и Извадково на
на заплатите 2018
връзката между размера на
четири години
трудовото възнаграждение,
индивидуалните характеристики на
наетите лица (пол, възраст,
образование) и тези на техния
работодател

13

Икономическа активност на
Извадково
населението на 15 и повече
Текущо
навършени години (заети лица,
безработни лица, лица извън
работната сила) по пол, възраст,
образование и други
характеристики; национално ниво,
статистически райони

Наблюдение на работната
сила

12

Изчерпателно
Годишно

Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд

Брой наети лица по класове
професии, пол и режим на работно
време; отработени дни и часове;
разходи за труд; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

Извадково
Еднократно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Доброволно.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато

Задължително
31.03.2019 г.

Доброволно анкетиране
септемвриоктомври 2018

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

30.06.2020 г.

Тримесечни данни:
IV тр. на 2018 г. 14.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 15.05.2019 г.;
II тр. - 14.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 14.11.2019 г.
Годишни резултати за
2018 г. 15.03.2019 г.

Интернет;
Специализирана годишна
публикация "Структура на
заплатите 2018";
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана годишна
електронна публикация:
"Заетост и безработица годишни данни";
Дипляна "Наблюдение на
работната сила";
Прессъобщение;
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Окончателни данни - Интернет;
29.11.2019 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

начало на проекта Доклад
01.09.2017 г.
завършване на
проекта - 31.08.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

22616

91916

1449106

491549

9

Държавен
бюджет
(лева)

10
52770

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

91916

1449106

491549

75386

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен и електронен 31.05.2019 г.
носител от предприятия
(местни единици),
фирми, организации от
всички
институционални
сектори

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори
Персонално интервю на
лицата (на възраст 15 и
повече навършени
години), от
домакинствата
включени в извадката,
чрез анкетна карта

Персонално интервю на
лицата на възраст 10 и
повече навършени
години от
домакинствата
включени в извадката

5

Източници и форма
на събиране на
данните

64

11

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА

Тестване на нови методи и
инструментариум на изследването.

1

Модернизация на
Хармонизираното
европейско изследване на
бюджета на времето проект на ЕК

3

2

№

10

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Наблюдение на работната
сила - допълнителен модул
през 2018 г. за
съвместяване на работа със
семеен живот - проект на
ЕК

Наблюдение на работната Данни за гъвкавост на работното
Извадково
сила - допълнителен модул време, организация, автономност на Еднократно
през 2019 г. за организация работата.
на работата и работното
време - проект на ЕК

1

14

15

Детски градини
(предучилищно
образование)

Основно и средно
образование (начално,
прогимназиално и
гимназиално)

17

Брой записани ученици, новоприети, Изчерпателно
завършили, паралелки, учащи по
Годишно
специалности, персонал (учители,
директори, педагогически
специалисти и друг персонал);
наличие на спортни съоръжения;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

Брой записани деца, групи, персонал Изчерпателно
в детските градини (детски
Годишно
учителки, директори и друг
персонал); наличие на спортни
съоръжения; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

Чрез формуляр на
електронен и хартиен
носител от всички
видове училища:
общообразователни,
специални и
професионални

Задължително
10.10.2019 г.

Чрез формуляр на
Задължително
електронен и хартиен 09.12.2019 г.
носител от всички
видове детски градини
(включително
училища, провеждащи
предучилищна
подготовка)

Данни за 2019 г. 24.04.2020 г.

Данни за 2019 г. 24.04.2020 г.

Доброволно.
31.05.2020 г.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато.

Персонално интервю
със заетите лица (на
възраст 15 и повече
навършени години) от
домакинствата,
включени в извадката,
чрез анкетна карта

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация:"Образование в Р
България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Доклад;
Микроданни за Евростат;

Доклад;
Микроданни за Евростат;

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Доброволно.
31.05.2019 г.
Анкетирането се
извършва
непрекъснато.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Персонално интервю с
лицата (на възраст 18 64 навършени години)
от домакинствата,
включени в извадката,
чрез анкетна карта

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

95685

37220

82888

Държавен
бюджет
(лева)

147357

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

95685

37220

230245

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

16

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Лица, грижещи се за деца или за
Извадково
болни, инвалиди или много
Еднократно
възрастни хора; използване на
услуги за гледане на деца;
възможност за промяна на
работното време поради грижи за
деца или за възрастни; прекъсване
на трудовия живост поради грижи за
деца или за възрастни.

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

Висше образование
(образователна и научна
степен "доктор")

Професионално обучение в
Центровете за
професионално обучение
(ЦПО) и в
професионалните гимназии
и колежи

19

20

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен
формуляр от
професионалните
гимназии и
професионалните
колежи, издаващи
свидетелства за
професионална
квалификация и
удостоверения за
професионално
обучение.
Административни
данни от Националната
агенция за
професионално
образование и обучение
(НАПОО) за дейността
на ЦПО.

Данни за 2018 г. 25.04.2019 г.

Данни за 2019 г. 24.04.2020 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Образование в
Р България";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
Данни за 2018 г. 30.01.2019 г. за 25.04.2019 г.
образователните
институции;
15.02.2019 г. за
административни
данни от
НАПОО.

Чрез електронен
Задължително
формуляр от всички
30.01.2019 г.
образователни
институции,
подготвящи докторанти

Чрез електронен
Задължително
формуляр от всички
05.12.2019 г.
държавни и частни
университети,
специализирани висши
училища и колежи

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

25952

23613

39558

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

25952

23613

39558

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Обучение на лица на 16 и повече
Изчерпателно
години за придобиване на
Годишно
професионална квалификация записани курсисти и придобили
професионална квалификация по
пол, възраст и специалности, както
и всички квалификационни курсове
за възрастни по част от професията;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

66

Брой записани докторанти,
новоприети, завършили по групи
специалности, пол и възраст;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво.
Мобилност на докторантите;
национално ниво

Брой записани студенти,
новоприети, завършили по пол,
възраст и специалности,
преподаватели по пол, възраст и
научни звания, персонал по
категории; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво.
Мобилност на студентите;
национално ниво

1

Висше образование
(степени "професионален
бакалавър", "бакалавър",
"магистър")

3

2

№

18

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Библиотеки

Кина

Филмово производство

23

24

25

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Вид на произведените филми Изчерпателно
пълнометражни, късометражни и
Годишно
среднометражни, филми за
киномрежата, телевизионни и видео
филми; национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от
Националния филмов
център и частните
продуценти

Чрез електронен
формуляр от всички
кина

Задължително
21.03.2019 г.

Задължително
15.02.2019 г.

Данни за 2018 г. 22.05.2019 г.

Данни за 2018 г. 22.05.2019 г.

Данни за 2018 г. 22.05.2019 г.

Чрез електронен
формуляр от всички
библиотеки с
библиотечен фонд над
200 хил. бр.

Изчерпателно
Годишно
Задължително
22.02.2019 г.

Данни за 2018 г. 20.06.2019 г.

Данни от
Задължително
административен
25.04.2019 г.
източник - Национална
библиотека "Св. Св.
Кирил и Методий"

30.10.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Книгоиздаване
и печат";
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Изчерпателно
Годишно

Статистически данни
Задължително
на НСИ;
12.09.2019 г.
Данни от
административни
източници - МФ и МОН

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

10538

12239

9369

14472

13409

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

10538

12239

9369

14472

13409

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Библиотечен фонд към 01.01. и
движение, читатели, библиотекари.
Приходи и разходи на
библиотеките; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво
Капацитет (места), екрани, филми
по националност, брой филми,
прожекции, екранодни, зрители,
приходи от билети; национално
ниво и статистически райони

Издателска дейност - книги, Издадени книги и брошури и
вестници и списания
продължаващи издания по
издателства, УДК (Универсална
десетична класификация),
предназначение, тип, годишен и
еднократен тираж; национално
ниво, статистически райони и
областно ниво

22

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Разработка на таблици с данни за
Изчерпателно
2017 г. по хармонизирана
Годишно
методология на Евростат, ОИСР и
ЮНЕСКО; Изготвяне на метаданни;
национално ниво

1

Финансови таблици за
образованието

3

2

№

21

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

Музеи

29

Музейни фондове (движими
Изчерпателно
културни ценности). Персонал.
Годишно
Приходи и разходи. Материалнотехническа база. Образователни
програми и публикации; национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво

Брой сцени, места, представления, Изчерпателно
посетители, постановки по
Годишно
националност на автора;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво. Приходи и
разходи; брой рецитали, концерти;
национално ниво и статистически
райони

Изчерпателно
Годишно

Задължително
04.04.2019 г.

Задължително
04.04.2019 г.

Система на здравни сметки Статистическа система за
Изчерпателно
класифициране на разходите за
Годишно
здравеопазване по функции,
изпълнители и финансиращи
източници - сводна разработка по
хармонизирани класификации на
Евростат, ОИСР и СЗО; национално
ниво

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен
формуляр от всички
открити за посещение
музеи
Задължително
22.02.2019 г.

Чрез електронен
Задължително
формуляр от театрите, 04.04.2019 г.
оперите, оперетите,
цирковете и
музикалните колективи

Чрез електронен
формуляр от
Българската
национална телевизия,
лицензираните и
регистрираните
телевизионни
оператори

Чрез електронен
формуляр от
Българското
национално радио,
лицензираните и
регистрираните
радиооператори

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Статистически данни
Задължително
на НСИ;
22.02.2019 г.
Данни от
административни
източници - МЗ, НЗОК,
МФ

17.10.2019 г.

Данни за 2018 г. 22.05.2019 г.

Данни за 2018 г. 22.05.2019 г.

Данни за 2018 г. 22.05.2019 г.

Данни за 2018 г. 22.05.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

19786

11707

11707

10538

10538

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

19786

11707

11707

10538

10538

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

30

Сценични изкуства

28

Телевизионни предавания - по
произход и функция, приходи и
разходи; национално ниво и
статистически райони

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

68

ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Телевизионна програмна
дейност

27

Радиопредавания - по произход и
функция, обща продължителност,
приходи и разходи; национално
ниво и статистически райони

1

Радиопрограмна дейност

3

2

№

26

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Изчерпателно
Годишно

Детски ясли

34

Персонал, места, обслужени деца;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

Проучване и анализ на
Еднократно
потенциалните източници на
информация. Методологическа
работа с цел подготовка за
изпълнение на задълженията на
страната по Регламент на Комисията
в тази област; национално ниво и
статистически райони за част от
показателите
Домове за медико-социални Персонал, леглови фонд, настанени Изчерпателно
грижи за деца
деца по възраст и статус,
Годишно
заболявания на децата; национално
ниво

Задължително

Задължително
15.02.2019 г.лечебни и
здравни
заведения;
28.02.2019 г.- от
административните
източници

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен
Задължително
формуляр и формуляр 08.02.2019 г.
на хартиен носител от
самостоятелните детски
ясли и яслените групи в
детски градини

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител от
08.02.2019 г.
домовете за медикосоциални грижи за деца

Данни на НСИ и
административни
източници - МЗ,
НЦОЗА, НЗОК и др.

Чрез електронен
формуляр и формуляр
на хартиен носител от
всички лечебни и
здравни заведения;
Данни от
административни
източници - НЗОК и
други ведомства

5

Източници и форма
на събиране на
данните

10.05.2019 г.

03.04.2019 г.

27.12.2019 г.

17.06.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Методологична разработка за
вътрешно ползване

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

15747

14046

12882

51590

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

15747

14046

12882

51590

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

33

Нефинансови показатели в
областта на статистика на
общественото
здравеопазване

4

32

1

Лечебни заведения за
Видове заведения, леглови фонд,
Изчерпателно
болнична и извънболнична персонал в заведенията и
Годишно
помощ и здравни заведения практикуващи медицински
специалисти съгласно
методологията на Евростат и ОИСР;
национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

31

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

Изследване на здравното състояние Извадково на
на населението на 15 и повече
всеки пет
години като част от Третата вълна години
изследвания Европейско здравно
интервю в ЕС. Чрез използването на
хармонизиран инструментариум ще
се оцени здравният статус, начинът
на живот (здравни детерминанти) и
ползването на здравни услуги от
населението. Национално ниво.

Пре-тестване на нови променливи за Извадково
бъдещите вълни на Европейското
Еднократно
здравно интервю и пилотно
включване на въпросите в
инструментариума на третата вълна
на изследването през 2019 г. за част
от анкетираните лица.

Европейско здравно
интервю

Пре-тестване на нови
променливи за бъдещите
вълни на Европейско
здравно интервю - проект
на ЕК

36

37

4

Таблици за умиранията по причини Изчерпателно
по пол и възрастови групи,
Годишно
разработени съгласно
Международната класификация на
болестите (МКБ) 10-та ревизия;
национално ниво - за
мъртворажданията и национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво - за
умиранията. Смъртност по причини
на 100 хил. души от населението разработка по Европейски
хармонизиран списък на причините;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

1

Умирания по причини и
смъртност по причини

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

35

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Персонално интервю
чрез анкетни карти

Доброволно
пре-тестване март 2018 г.;
пилотно тестване
- в рамките на
третата вълна на
изследването
през 2019 г.

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана
публикация:
"Здравеопазване";
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

начало на проекта Доклади;
01.10.2017 г.
Индивидуални данни за
завършване на
Евростат.
проекта - 30.09.2020 г.

9

15000

40834

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

15000

40834

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Предоставяне на
Интернет;
микроданни на
Микроданни за Евростат;
Евростат - 30.09.2020 Информационна услуга по
Предварителни данни -заявка
19.11.2020
Окончателни данни след процедура на
валидиране от
Евростат.

21.06.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

70

Персонално интервю на Доброволно;
лицата на възраст 15 и октомври повече навършени
декември 2019
години от
домакинствата
включени в извадката,
чрез анкетна карта

Данни от
Задължително
административни
източници - лечебни и
здравни заведения,
регионални здравни
инспекции, общински
администрации, както и
районните
администрации на
София, Пловдив и
Варна (първичен
документ - съобщение
за раждане в случаите
на мъртво раждане,
съобщение за смърт);
ГДГРАО в МРРБ
(електронен файл);
Данни от ИС
"Демография"

5

Източници и форма
на събиране на
данните

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

№

1

Доходи, разходи и
потребление на
домакинствата

Статистика на доходите и
условията на живот
(SILC2019)

38

39

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата март - май 2019 г.
на 16 и повече години
чрез анкетни карти.
Допълване на липсващи
данни от
административни
регистри на НОИ и
НАП; използване на
данни от изследването
"Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд" на НСИ

Персонално интервю и Доброволно
попълване на дневници
и ретроспективни карти
от домакинствата,
попаднали в извадката

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Данни от
изследването,
проведено през 2019
г.- в края на м.април
2020 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни веднага след
одобрение от
Евростат, краен срок
16.12.2020 г.

Данни за 2018 г. 18.04.2019 г.
Данни за:
ІV тр. на 2018 г. 15.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г.16.05.2019 г.;
II тр. на 2019 г. 15.08.2019 г.;
III тр.на 2019 г. 15.11.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани електронни
публикации: "Бюджети на
домакинствата в Република
България" и "Средни цени и
купени количества основни
хранителни и нехранителни
стоки от домакинствата";
Дипляна "Наблюдение на
домакинските бюджети";
Прессъобщения;
Данни и доклад за качеството
на данните за Евростат;
Въпросници на Евростат и
други международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

288809

1124203

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

288809

1124203

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Подготовка и провеждане на
наблюдение на домакинствата и
лицата на 16 и повече години за
осигуряване на информация за
пресмятане на монетарни и
немонетарни показатели за бедност,
материални лишения и социално
изключване
Променливи за модул 2019

Парични доходи и разходи на
Извадково
домакинствата; Общи доходи и
Тримесечно
разходи на домакинствата;
Потребление на основни хранителни
продукти от домакинствата;
национално ниво и статистически
райони

ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

Интегрирана статистика на
социалната защита
(ESSPROS) - основен
модул, модул за
получателите на пенсии и
модул за нетните социални
помощи и обезщетения

Приходи и разходи по схеми и
Изчерпателно
изплатени обезщетения по функции Годишно
- основен модул;
Данни за бенефициентите на пенсии
по схеми и функции - модул за
получателите на пенсии;
национално ниво

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
Задължително
административни
15.03.2019 г.
източници - НОИ, НАП,
НЗОК, Агенция за
социално подпомагане,
Агенция по заетостта,
МОН, МЗ, МФ

Персонално интервю с Доброволно
домакинствата и лицата март - май 2018 г.
на 16 и повече години
чрез анкетни карти.
Допълване на липсващи
данни от
административни
регистри на НОИ, НАП
и АСП; използване на
данни от изследването
"Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд" на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

26.09.2019 г.

8

Форма на предоставяне

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

начало на проекта Доклад;
04.11.2018 г.
завършване на
проекта - 04.07.2020 г.

Данни от
изследването,
проведено през 2018
г.- в края на м.април
2019 г.
(предварителни
данни)
Окончателни данни веднага след
одобрение от
Евростат, краен срок
16.12.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

27653

52999

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

27653

52999

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Оптимизиране на методите за
събиране и обработка на първични
данни.Увеличаване обхвата на
използваните административни
данни от Агенцията за социално
подпомагане. Подобряване на
оценките за лонгитудиналния
компонент

Извадково
наблюдение
върху 6
годишен
ротационен
панел от
домакинства
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

72

42

План за действие за
подобрения на EU-SILC
(навременност,
регионализация и
подготовка на ревизия на
EU-SILC) - проект на ЕК

41

Обработка на данните и формиране
на целеви първостепенни
променливи. Изчисляване на
индикатори за бедност и социално
включване - национално ниво,
статистически райони и области.
Изготвяне на Междинен доклад за
качеството на данните от изследване
2018 г. Формиране на
лонгитудинален компонент и
изготвяне на финален доклад за
качеството

1

Статистика на доходите и
условията на живот
(SILC2018)

3

2

№

40

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Престъпления, обвиняеми и Данни за обвиняемите лица,
осъдени лица
престъпленията, завършили с
осъждане и осъдени лица с влезли в
сила присъди; национално ниво,
статистически райони, областно и
общинско ниво

ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ
Изчерпателно
Месечно,
тримесечно и
годишно

Чрез формуляр на
хартиен носител,
попълван от органите
на досъдебното и
съдебното
производство следствие, прокуратура,
МВР, МО, съдилищата
на територията на
страната и данни от
административен
източник (ЕИСПП,
поддържана от
администрацията на
Главния прокурор)

Данни на НСИ от
Национални сметки и
от административни
източници - НОИ, НАП,
НЗОК, Агенция за
социално подпомагане,
Агенция по заетостта,
МОН, МЗ, МФ.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Престъпления и
осъдени лица";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

начало на проекта Доклад;
01.10.2017 г.
завършване на
проекта - 31.01.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
Годишни данни за
всеки месец до 25- 2018 г. - 16.07.2019 г.
то число за
формуляра на
хартиен носител,
до 10-то число
след края на
тримесечието за
данните от
административен
източник

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

112661

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

112661

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

44

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Провеждане на подробен анализ и
Еднократно
извършване на съответните
сравнения между ESSPROS и
Системата на националните сметки
с цел да се обяснят разликите между
двете системи и да се
идентифицират тези, които
произтичат от разлики в
използваните дефиниции и обхват,
както и тези, които се дължат на
други причини.
Подобряване на навременността на
данните от ESSPROS чрез изготвяне
на ранни оценки за основните
агрегати в ESSPROS, по-специално
на социалните помощи,
разпределени по функциите на
ESSPROS. Ранните оценки следва да
бъдат базирани на данните по
COFOG.

1

Събиране на данни за
ESSPROS - проект на ЕК

3

2

№

43

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

Хармонизиране на данните
от изследването
"Престъпления, обвиняеми
и осъдени лица" и данните
от ЕИСПП

Хармонизиране на данните от
изследването "Престъпления,
обвиняеми и осъдени лица" и
данните от административен
източник ЕИСПП. Подготовка за
внедряване на системата и
използването на данните от
административен източник като
единствен.
Противообществени прояви Брой и видове противообществени
и престъпления на
прояви и престъпления, извършени
малолетните и
от малолетни и непълнолетни;
непълнолетните
национално ниво, статистически
райони, областно ниво

Подготовка и поетапно
въвеждане в
статистическата практика
на страната на
Международната
класификация на
престъпленията за
статистически цели
(МКПСЦ) на ООН/Евростат

Тестване и провеждане на
пилотно изследване за
насилието, базирано на
полов признак - проект на
ЕК

1

45

47

48

Провеждане на пилотно наблюдение Извадково
Еднократно
за насилието, базирано на полов
признак сред европейските страни
по единна методология и при
използването на разработен и
утвърден от Евростат хармонизиран
въпросник.

Еднократно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Тримесечно

4

7

Срок

начало на проекта Доклад;
01.04.2018 г.
Данни за Евростат.
завършване на
проекта - 01.02.2019 г.

Персонално интервю с Доброволно
лица на 18 и повече
септември години чрез анкетни
ноември 2018 г.
карти или
самоанкетиране чрез онлайн въпросник

Поетапно изпълнение на
дейностите, включени в
националната пътна карта,
съдържаща основните етапи
и действия, които трябва да
се предприемат от
институциите в процеса на
прилагане на МКПСЦ в
статистическата практика на
страната и адаптиране на
данните от административни
източници.
Аналитичен документ за
съответствието в обхвата на
главите, разделите и
отделните категории
престъпления на МКПСЦ с
тези на действащия в
страната НК.

31.12.2019 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Данни на НСИ и
административни
източници Министерство на
правосъдието,
Министерство на
вътрешните работи,
Върховна касационна
прокуратура, Висш
съдебен съвет

19.04.2019 г.

Подготовка за използването
на данните от
административен източник
като единствен.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
31.12.2019 г.
до 10-то число
след края на
тримесечието за
данните от
административен
източник

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
Задължително
електронен носител,
08.02.2019 г.
попълван от местните
комисии за борба срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните

Данни на НСИ и
административен
източник ЕИСПП

5

Източници и форма
на събиране на
данните

9

15486

23168

21275

17063

Държавен
бюджет
(лева)

10

61943

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

77429

23168

21275

17063

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Методологическа работа и
координация на процеса по
поетапно внедряване на МКПСЦ в
статистическата практика и
адаптиране на данните от
административни източници в
съответствие с изискванията на
Евростат.

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

74

46

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

Подкрепа за подобряване
на статистиката на
престъпността - проект на
ЕК

№

1

49

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

БВП - национално ниво

БВП - регионално ниво

50

51

БВП и БДС (КИД - А3) за
регионалните нива на NUTS

БВП по компоненти на
производствения метод, метода на
доходите съгласно КИД - А10;
метода на крайното използване;
национално ниво

ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ

Годишно

Годишно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Статистически данни
на НСИ - годишен
отчет на нефинансовите
предприятия

Данни на НСИ и данни Задължително
от административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

Данни на НСИ и
Министерство на
правосъдието (ГДИН),
Министерство на
вътрешните работи,
Прокуратура на
Република България,
Национална следствена
служба и Висш съдебен
съвет.

5

Източници и форма
на събиране на
данните

28.01.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. 07.03.2019 г.;
Ревизирани данни за
2018 г.
03.10.2019 г.

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Основни
макроикономически
показатели";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

начало на проекта Доклад;
01.12.2018 г.
завършване на
проекта - 01.07.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

14046

51464

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

14046

51464

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА

Методологическа работа, свързана с Еднократно
подкрепа на дейностите в страната,
свързани с въвеждането в текущата
практика на Международната
класификация на престъпленията
(МКПСЦ) и разработване на нови
категории данни за наказателния
процес, необходими за съвместния
въпросник на Евростат/ООН с оглед
хармонизирането им с изискванията
на Евростат и други международни
институции. Подобряване
качеството на данните и
съкращаване на сроковете за
събиране и обработване на данните.

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

Нефинансови сметки по
институционални сектори

Таблици "РесурсИзползване"

Финансови сметки

53

54

55

Pазработване на годишни
Изчерпателно
финансови национални сметки
Годишно
(ФНС) за наличностите и
трансакциите, за преоценките и
другите изменения в активите и
пасивите по финансови
инструменти и институционални
сектори за 2018 г. - консолидирани
и неконсолидирани; национално
ниво

Данни на НСИ Задължително
Обобщени данни от
балансите на единиците
по институционални
сектори;
Данни от
административни
източници: "Централен
депозитар" АД,
регистър Булстат, БНБ,
МФ, Фондова борса

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Основни
макроикономически
показатели";
Въпросник за Евростат

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Данни за 2018 г. 30.09.2019 г. срок за
Евростат;
31.10.2019 г. публикуване на
интернет сайта на
НСИ

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Основни
макроикономически
показатели";
Въпросник за Евростат

2016 г. - 27.12.2019 г. Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Тримесечни и
годишни
предварителни данни
за 2018 г.ІV тр. на 2018 г. 07.03.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 06.06.2019 г.;
ІІ тр. - 05.09.2019 г.;
ІІІ тр. - 05.12.2019 г.
Годишни за 2018 г. 03.10.2019 г.
Данни за 2017 г.23.10.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

65070

82079

29354

20849

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

65070

82079

29354

20849

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Задължително

Данни на НСИ;
Данни от
административни
източници - БНБ, МФ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Годишно
Компоненти на производствената
сметка, сметка "формиране на
дохода" и крайното използване на
БВП; Разработване и балансиране на
таблиците. Размерност А64/P64.

Статистически данни
на НСИ -тримесечна и
годишна статистическа
и счетоводна
информация за
дейността на
производствените
единици

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Данни на НСИ Задължително
Годишни статистически
и счетоводни отчети и
справки.
Данни от
административни
източници - МФ, БНБ,
Справка за начислен и
внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен и
възстановен акциз (АМ)

Годишно
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

76

Показатели и балансови позиции по Годишно
институционални сектори съгласно
ЕСС' 2010: (производство,
формиране на дохода,
разпределение и преразпределение
на дохода, използване на
разполагаемия доход, капитал,
съставяне на интегрирани таблици
за връзките между
институционалните сектори);
национално ниво

БВП и БДС на един зает/отработен
час - равнище и индекси на
изменение по икономически
дейности (годишни ревизирани
данни съгласно КИД - ниво A3;
предварителни годишни и
тримесечни данни съгласно КИД ниво А3; национално ниво

1

Производителност на
труда

3

2

№

52

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

- Подобряване на данните за БНД - Еднократно
анализ на ДС на мултинационалните Годишно
предприятия в рамките на ЕС.
- Попълване на таблици 0625 и 0725.
- Предоставяне на метаданни за
ЕСС2010 въз основа на ЕИМС.
- Съставянето на инвентаризационен
опис на тримесечните национални
сметки по ЕСС2010.

Национални сметки и
платежен баланс - проект
на ЕК

4

57

1

БВП по метода на крайното БВП по елементарни групи разходи Годишно
използване - детайлизирани на крайно използване групи разходи
детайлизирани групи разходи по
стандартна класификация на
разходите на домакинствата по
потребителско предназначение

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

56

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни на НСИ
Данни от
административни
източници - МФ

Данни на НСИ Задължително
Домакински бюджети,
статистика на
продажбите на дребно;
Данни от
административен
източник:
Консолидирана
фискална програма
(МФ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

начало на проекта 12.06.2018 г.
завършване на
проекта - 12.10.2019 г.

03.10.2019 г.

7

Срок

Таблици за вътрешно
ползване

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

19146

14046

Държавен
бюджет
(лева)

172310

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

191456

14046

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

1

58

3

2

№

БВП - национално ниво

Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ІV тр. на 2018 г. 14.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 15.05.2019 г.;
ІІ тр. на 2019 г. 14.08.2019 г.;
ІІІ тр. на 2019 г. 14.11.2019 г.

ІV тр. на 2018 г. 07.03.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 06.06.2019 г.;
ІІ тр. на 2019 г. 05.09.2019 г.;
ІІІ тр. на 2019 г. 05.12.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

87819

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

87819

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Тримесечни данни на
НСИ и
административни
източници

Тримесечни данни на
Задължително
НСИ и от
административни
източнициКонсолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
наличностите и
начислените лихви по
привлечени депозити и
предоставени депозити
и кредити,
разпределени по
институционални
сектори и подсектори
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

78

Експресни оценки на БВП по
производствен метод /КИД А3/ и
метода на крайното използване

БВП по компоненти на
производствения метод и метода на
доходите (КИД А10) и метода на
крайното използване; национално
ниво

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Заети лица и отработени
човекочасове

60

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Тримесечно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни на НСИ тримесечно
наблюдение на наетите
лица, отработеното
време, средствата за
работна заплата и други
разходи за труд;
Наблюдение на
работната сила

Данни от
Задължително
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
наличностите и
начислените лихви по
привлечени депозити и
предоставени депозити
и кредити,
разпределени по
институционални
сектори и подсектори
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ІV тр. на 2018 г. 07.03.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 06.06.2019 г.;
ІІ тр. на 2019 г. 05.09.2019 г.;
ІІІ тр. на 2019 г. 05.12.2019 г.

ІV тр. на 2018 г. 22.04.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 28.06.2019 г.;
ІІ тр. 24.10.2019 г.;
ІІІ тр. 27.12.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Въпросник за Евростат

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

15641

23720

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

15641

23720

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Заети лица, наети лица, самонаети
лица, отработени часове (КИД А10) като раздел в Националните
сметки; национално ниво

Нефинансови национални сметки за Тримесечно
сектори "Държавно управление" и
"Останал свят"; национално ниво

1

Нефинансови сметки по
институционални сектори

3

2

№

59

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

3

2

№

1

Основни
макроикономически
показатели за сектор
Държавно управление

Фискални данни за
подсектори "Централно
държавно управление" и
"Социално-осигурителни
фондове"

62

63
Данни от
административни
източници - отчет за
изпълнението на
консолидираната
фискална програма
(МФ); Дейност на
нефинансовите
предприятия
Задължително

Данни от
Задължително
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)
31.01.2019 г.;
28.02.2019 г.;
03.04.2019 г.;
03.05.2019 г.;
31.05.2019 г.;
03.07.2019 г.;
31.07.2019 г.;
30.08.2019 г.;
30.09.2019 г.;
31.10.2019 г.;
29.11.2019 г.;
03.01.2020 г.

ІV тр. на 2018 г. 23.04.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 28.06.2019 г.;
ІІ тр. 22.10.2019 г.;
ІІІ тр. 27.12.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. - 29.03.2019
г.; 22.04.2019 г.
публикуване на
интернет сайта на
НСИ;
Актуализирани данни
за 2018 г. - 30.09.2019
г.;
21.10.2019 г.
публикуване на
интернет сайта на
НСИ

7

Срок

Интернет;
Въпросник за Евростат

Интернет;
Въпросник за Евростат

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Основни
макроикономически
показатели";
Въпросник за Евростат

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

18006

23313

19149

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

18006

23313

19149

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Фискални данни за общо приходи и Месечно
общо разходи на подсекторите
"Централно държавно управление" и
"Социално-осигурителни фондове"

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
Задължително
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

5

Източници и форма
на събиране на
данните

80

Нефинансови национални сметки за Тримесечно
сектор "Държавно управление";
национално ниво

Нефинансови показатели за Разработване на нефинансови
Годишно
сектор “Държавно
национални сметки за сектор
"Държавно управление"; национално
управление”
ниво

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

61

ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

Нотификационни таблици
за дълга и дефицита на
сектор "Държавно
управление"

Разходи на сектор
"Държавно управление" по
функции на
Класификацията на
функции на държавно
управление (КОФОГ)

Данъци и социални
осигуровки за "Държавно
управление"

№

1

64

65

66

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
Задължително
административни
източници - НАП, МФ,
НОИ

Данни от
Задължително
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

Данни от
административни
източници;
Баланси на единиците
по подсектори на
държавно управление,
Консолидирана
фискална програма
(МФ); Данни от БНБ;
Допълнителни
разработки на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

8

Форма на предоставяне

Данни за 2018 г. 30.09.2019 г. срок за
Евростат;
31.10.2019 г. публикуване на
интернет сайта на
НСИ

Данни за 2018 г. 27.12.2019 г.
(съгласно програмата
за предоставяне на
данни на Евростат)

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Основни
макроикономически
показатели";
Въпросник за Евростат

Специализирана електронна
публикация: "Основни
макроикономически
показатели";
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни Интернет;
за 2018 г. - 29.03.2019 Въпросник за Евростат
г.; 22.04.2019 г.
публикуване на
интернет сайта на
НСИ;
Актуализирани данни
за 2018 г. - 30.09.2019
г.;
21.10.2019 г.
публикуване на
интернет сайта на
НСИ

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

22551

19149

22551

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

22551

19149

22551

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Разработване на годишна таблица за Годишно
данъците и социалните осигуровки
за "Държавно управление" за 2018
г.; национално ниво

Годишни данни за разходи на сектор Годишно
"Държавно управление" по
подсектори и функции на КОФОГ;
национално ниво

Разработване на таблици за
Изчерпателно
нотифициране на дълга и дефицита Годишно
на сектор "Държавно управление",
вкл. по подсектори; национално
ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

3

2

№

1

Изчисление на средно претеглена
ставка на ДДС за целите на
собствените ресурси

Индекси на
потребителските цени

Изменение на потребителските цени Извадково
на стоките и услугите и изчисляване Месечно
на национален и на хармонизиран
индекс на потребителските цени

Годишно

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от магазини,
ателиета за услуги,
заведения за
обществено хранене;
фирми, които
предоставят стоки и
услуги с тарифни цени

Данни на НСИ;
Данни от
административни
източници - НАП

Доброволно
Задължително за респондентите,
които
предоставят
стоки и услуги с
тарифни цени:
30.01.2019 г.;
26.02.2019 г.;
28.03.2019 г.;
24.04.2019 г.;
29.05.2019 г.;
28.06.2019 г.;
27.07.2019 г.;
29.08.2019 г.;
27.09.2019 г.;
30.10.2019 г.;
28.11.2019 г.;
27.12.2019 г.

Задължително

Данни на НСИ;
Задължително
Данни от
административни
източници Консолидирана
фискална програма
(МФ), Платежен баланс
(БНБ), Справка за
начислен и внесен ДДС
(НАП), Справка за
внесен и възстановен
акциз (АМ)

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

15.01.2019 г.;
15.02.2019 г.;
13.03.2019 г.;
15.04.2019 г.;
15.05.2019 г.;
14.06.2019 г.;
15.07.2019 г.;
14.08.2019 г.;
16.09.2019 г.;
14.10.2019 г.;
13.11.2019 г.;
16.12.2019 г.
(Всички месечни
индекси се обявяват
по окончателни
данни, с изключение
на данните за месец
януари, които на
15.02.2019 г. се
обявяват като
предварителни, а на
13.03.2019 г. - като
окончателни)

25.07.2019 г.

03.10.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Доклад и изчислителни
таблици

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Доклад

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

26432

36156

1101325

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

1101325

26432

36156

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

Средно претеглена ставка
на ДДС

68

Подготовка на БНД, БВП по пазарни Годишно
цени - производствен метод, метод
на крайното използване, метод на
доходите; национално ниво

5

Източници и форма
на събиране на
данните

82

69

Брутен национален доход
(БНД) по пазарни цени

67

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Статистика на цените на
жилища: Индекси на
цените на жилищата (HPI) ;
Индекси на цените на
жилищата, обитавани от
техните собственици
(OOHI)

Източници и методи за
изчисляване на паритетите
на покупателната
способност

Осигуряване на
макроикономически сметки
и агрегати, съпроводени от
сателитни сметки и на
измерители на
постиженията в социалната
сфера - Статистика на
цените - проект на ЕК
Осигуряване на
макроикономически сметки
и агрегати, съпроводени от
сателитни сметки и на
измерители на
постиженията в социалната
сфера - Показатели за
недвижимите имоти проект на ЕК

1

70

71

72

Текущо

Цел 2: Адаптиране на
Еднократно
методологиите за съставяне на
извадки и конструиране на ХИПЦ в
съответствие с на
предизвикателствата на цифровата
икономика;
Цел 3: Усъвършенстване на
методите за оценка на качеството.
Цел 2: Разработване на детайлни
Еднократно
индекси на цените на жилищата (пониски нива от национално ниво).

Текущо актуализиране на
източниците и методите за
изчисляване на паритетите на
покупателната способност

Индекси на цените на жилищата,
обитавани от техните собственици
(OOHI ): Изменение на цените на
жилищата, които са нови за сектор
"Домакинства"; на услугите,
свързани с придобиването и
собствеността на жилищата; на
застраховките, свързани с
жилището; на основния ремонт и
поддържането на жилищата

Извадково
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Чрез електронен
формуляр и формуляр
на хартиен носител от
агенции и фирми за
недвижими имоти,
строители и
инвеститори в
жилищно строителство,
застрахователи,
общински служби,
статистически данни на
НСИ

Чрез електронен
формуляр и формуляр
на хартиен носител от
агенции и фирми за
недвижими имоти

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително

Задължително 31.01.2019 г.;
30.04.2019 г.;
31.07.2019 г.;
31.10.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Въпросник за Евростат

Въпросник за Евростат

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Период на дейността: Данни за Евростат и доклад
01.10.2018 31.12.2019 г.

Период на дейността: Данни за Евростат и доклад
01.10.2018 31.12.2019 г.

29.03.2019 г.;
28.06.2019 г.;
30.09.2019 г.;
31.12.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

4779

8109

51464

352011

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

43011

72978

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

47790

81087

51464

352011

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

73

3

2

№

Индекси на цените на жилищата
(HPI): Изменение на пазарните
цени на новите и съществуващите
жилища; национално ниво,
статистически зони, статистически
райони и шестте града с население
над 120 хил. жители

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

Програма за европейски
сравнения 2019 г. - проект
на ЕК

75

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Доброволно
Текущо

Доброволно
Текущо

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

начало на проекта 01.11.2018 г.
завършване на
проекта - 31.01.2020 г.

начало на проекта 01.11.2016 г.
завършване на
проекта - 31.07.2019 г.

7

Срок

Данни за Евростат;
След официалното им
публикуване в изданията и
Интернет страницата на
Евростат и ОИСР, се
публикуват на Интернет и в
общи печатни и електронни
публикации на НСИ

Данни за Евростат;
След официалното им
публикуване в изданията и
Интернет страницата на
Евростат и ОИСР, се
публикуват на Интернет и в
общи печатни и електронни
публикации на НСИ

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
хартиен носител от
търговски обекти,
дистрибутори,
вносители, търговски
представителства,
ателиета за услуги,
заведения за
обществено хранене,
фирми, предоставящи
стоки и услуги с
тарифни цени,
строителни и
инвеститорски фирми,
агенции за недвижими
имоти, МЗ, болници,
НЗОК; Статистически
данни на НСИ

Чрез формуляр на
хартиен носител от
търговски обекти,
дистрибутори,
вносители, търговски
представителства,
ателиета за услуги,
заведения за
обществено хранене,
фирми, предоставящи
стоки и услуги с
тарифни цени,
строителни и
инвеститорски фирми,
агенции за недвижими
имоти, МЗ, болници,
НЗОК; Статистически
данни на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

84

Събиране и предоставяне в Евростат Извадково
на основна статистическа
Годишно
информация за изчисляване на
паритети на покупателна
способност; национално ниво от
страните - членки на ЕС

Събиране и предоставяне в Евростат Извадково
на основна статистическа
Годишно
информация за изчисляване на
паритети на покупателна
способност; национално ниво от
страните - членки на ЕС

1

Програма за европейски
сравнения (2017-2018 г.) проект на ЕК

3

2

№

74

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

№

1

Дейност на нефинансовите Основни макроикономически
предприятия, несъставящи показатели за 2018 г. - национално
баланс - за всички отрасли ниво и статистически райони

Промишлени продукти в
натурално изражение - по
номенклатура ПРОДПРОМ
2018

Продажби на едро и
дребно по групи стоки

77

78

79

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Продажби на едро и дребно по
основни групи стоки, по цени на
реализация; национално ниво
Изчерпателно
за нефинансови
предприятия,
съставящи
баланс;
Годишно

Задължително
31.03.2019 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно на
собствена продукция и
стоки и продажби на
едро на купени готови
стоки

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадката

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Годишен въпросник на ООН
и международни
организации;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
29.11.2019 г.
31.03.2019 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Задължително
31.03.2019 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
30.04.2019 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
несъставящи баланс

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс

5

Източници и форма
на събиране на
данните

101851

135867

498284

1475902

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

101851

135867

498284

1475902

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Производство и продажби на
Извадково
промишлени продукти в натурално Годишно
и стойностно изражение през 2018
г.; национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Дейност на нефинансовите Основни макроикономически
предприятия, съставящи
показатели за 2018 г. - национално
баланс - за всички отрасли ниво и статистически райони

76

ТЕМА 3.1.1. НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕМА 3.1. ГОДИШНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

Строителство

Бизнес услуги

Чуждестранни преки
инвестиции

81

82

83

Чуждестранни преки инвестиции в
нефинансовия сектор към 31.12.;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво
Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
по определен
критерий
Годишно

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятията от
нефинансовия сектор с
чуждестранно участие в
капитала

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия с повече
от 19 заети лица, с
икономическа дейност
"Бизнес услуги"

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятията с
икономическа дейност
"Строителство"

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно в
стопанисвани от тях
търговски обекти

5

Източници и форма
на събиране на
данните

7

Срок

Задължително
31.03.2019 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

Задължително
Данни за 2017 г. 31.03.2019 г. - за 28.06.2019 г.
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Задължително
29.11.2019 г.
31.03.2019 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи баланс

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
29.11.2019 г.
31.03.2019 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

78677

91646

30416

78039

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

78677

91646

30416

78039

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Оборот на предприятията,
предоставящи бизнес услуги по
видове продукти; национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

86

Приходи от строително-монтажни
работи - общо и по видове: ново
строителство и ремонт;
строителство на сгради и
строителни съоръжения;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Брой, търговска площ, вид, форма
на организация и стокова
специализация на обектите за
продажби на дребно; национално
ниво, статистически райони и
областно ниво

1

Търговски обекти за
продажби на дребно

3

2

№

80

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Данни от Регистъра на Задължително
статистическите
единици (РСЕ) на НСИ;
Данни от
административен
източник - Персонален
регистър на
осигурените лица

Демография на
предприятията

87

Брой на активните, родените,
оцелелите и умрели предприятия;
разрези по правна форма и
икономически дейности;
национално ниво

Годишно

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2019 г.
нефинансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани
финансови отчети в
съответствие с
действащото
законодателство

Дейност на нефинансовите Консолидирани данни по
Годишно
предприятия, които са
счетоводни показатели; национално
задължени да съставят
ниво
консолидирани финансови
отчети в съответствие с
действащото
законодателство

Интернет;
Данни за Евростат ;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

28.06.2019 г. и
Интернет;
30.08.2019 г. за
Прессъобщение;
изпращане данните на Данни за Евростат
Евростат

Окончателни данни - Информационна услуга по
29.11.2019 г.
заявка

Задължително
Окончателни данни 31.03.2019 г. - за 29.11.2019 г.
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

86

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия

Годишно

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

31479

23105

12882

117158

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

31479

23105

12882

117158

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Данни по структурни и счетоводни
показатели за нефинансовите
предприятия; национално ниво,
статистически райони

Задължително
31.03.2019 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

6

Показатели по структурна
бизнес статистика за
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия инвеститори от
нефинансов и финансов
сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи,
пенсионноосигурителни
дружества и
предприятия с
нестопанска цел

5

85

4

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Изчерпателно
Годишно

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Разходи за придобиване на Разходи за придобиване на ДМА и
дълготрайни материални
придобити ДМА - общо, в това
активи
число: земя, сгради, строителни
съоръжения и конструкции,
машини, производствено
оборудване и апаратура,
транспортни средства, други;
национално ниво и статистически
райони

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

84

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

Статистическо изследване на
фамилния бизнес в България.

Статистика на фамилния
бизнес

Изследване на
международния сорсинг проект на ЕК

Развитие на структурната Формиране на данни, съгласно
бизнес статистика - проект изискванията на Евростат;
на ЕК
национално ниво

90

91

92

Еднократно

Данни от статистически
изследвания на НСИ

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС
Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс

Данни от
административен
източник - Търговски
регистър към Агенция
по вписванията

Задължително
31.03.2018 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2018
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително

Задължително

8

Форма на предоставяне

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

начало на проекта Данни и доклади,
01.12.2018 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 01.12.2020 г.

начало на проекта Данни и доклади,
16.06.2017 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 16.02.2019 г.

Данни за 2018 г. 29.11.2019 г.

Данни за:
Данни за Евростат
III тр. и ІV тр. на 2018
г. - 25.04.2019 г.;
I тр. и II тр. на 2019 г.
- 31.10.2019 г.

31.10.2019 г. за
Данни за Евростат
изпращане данните на
Евростат

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

51286

46209

3466

34657

Държавен
бюджет
(лева)

119666

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

170952

46209

3466

34657

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
по определен
критерий
Годишно
Еднократно

Годишно

Тримесечно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от Регистъра на Задължително
статистическите
единици (РСЕ) на НСИ
и данни от
административен
източник - Персонален
регистър на
осигурените лица

5

Източници и форма
на събиране на
данните

88

Основни показатели за
международния сорсинг

Брой на регистрираните и
банкрутиралите (в "ликвидация",
"несъстоятелност" или "в
производство по несъстоятелност")
правни единици; национално ниво

Регистрации и банкрути

89

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Брой на активните, родените,
Годишно
оцелелите и умрели предприятия;
разрези по икономически дейности
и големина на предприятието
според броя наети; регионално ниво

1

Регионална бизнес
демография

3

2

№

88

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Имущество на търговските банки;
национално ниво

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
предприятията с нестопанска цел;
национално ниво

Дейност на пенсионните
дружества и фондове

Дейност на
специализираните
инвестиционни
предприятия

Дейност на търговските
банки

Дейност на предприятията
с нестопанска цел

Показатели по структурна
бизнес статистика за
видовете финансови
посредници

95

96

97

98

99

Данни по структурни и счетоводни
показатели за търговските банки,
застрахователните предприятия и
пенсионните фондове; национално
ниво

Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
фондации, асоциации,
съюзи, сдружeния и др.
Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС;
Данни от
административни
източници - БНБ

Задължително
31.03.2019 г.

Задължително
31.03.2019 г.

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2019 г.
търговските банки

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2019 г.
специализираните
инвестиционни
предприятия

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2019 г.
пенсионните дружества
и фондове

Задължително
31.03.2019 г. - за
предприятията по
ЗКПО; 30.04.2019
г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ
Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 31.03.2019 г.
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
финансовите и
застрахователните
посредници

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

29.11.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

30.08.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. - 30.08.2019
г.
Окончателни данни 29.11.2019 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Данни за Евростат

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации; Информационна
услуга по заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

Окончателни данни - Информационна услуга по
29.11.2019 г.
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9369

20212

17873

27015

27015

17448

175923

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

17448

175923

9369

20212

17873

27015

27015

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
специализираните инвестиционни
предприятия; национално ниво

Имущество, приходи и разходи на
пенсионните дружества и фондове;
национално ниво

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
застрахователните и
презастрахователни предприятия;
национално ниво

Дейност на
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

94

Имущество, приходи, разходи и
резултати от дейността на
финансовите и застрахователни
предприятия - посредници;
национално ниво

Дейност на финансовите и
застрахователните
посредници

93

ТЕМА 3.1.2. ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 9

Дейност на финансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани финансови
отчети в съответствие с
действащото
законодателство

Дейност на
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

1

100

101

Изменение на цените на
производител на вътрешния и
международния пазар; национално
ниво

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Застрахователни премии и
обезщетения; национално ниво

Извадково
Месечно

Изчерпателно
Тримесечно

6

Задължително
ІV тр. на 2018 г. 08.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 25.04.2019 г.;
ІІ тр. 26.07.2019 г.;
ІІІ тр. 25.10.2019 г.

Чрез формуляри или
Задължително
чрез онлайн въвеждане 20-то число на
на данните в ИС КБС
отчетния месец
от нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

Чрез формуляр на
електронен носител от
застрахователните и
презастрахователни
предприятия

Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2019 г.
финансовите
предприятия, които са
задължени да съставят
консолидирани
финансови отчети в
съответствие с
действащото
законодателство

5

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

30.01.2019 г.;
28.02.2019 г.;
29.03.2019 г.;
30.04.2019 г.;
30.05.2019 г.;
28.06.2019 г.;
30.07.2019 г.;
30.08.2019 г.;
30.09.2019 г.;
30.10.2019 г.;
29.11.2019 г.;
30.12.2019 г.

Интернет; ИНФОСТАТ;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

265766

265766

27015

27015

11

ІV тр. на 2018 г. 07.03.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 23.05.2019 г.;
ІІ тр. - 23.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 22.11.2019 г.

10

23105

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

23105

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

Окончателни данни - Информационна услуга по
29.11.2019 г.
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ДЪРЖАВЕН

Цени на производител на
вътрешния и
международния пазар в
промишлеността

4

Източници и форма
на събиране на
данните

90

102

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Консолидирани данни по
Годишно
счетоводни показатели за
застрахователите, специализираните
инвестиционни предприятия и
пенсионноосигурителните
дружества; национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Производство и продажби на
Извадково
вътрешния пазар на основни
Месечно
промишлени продукти; национално,
статистически райони и областно
ниво

1

Основни промишлени
продукти в натурално
изражение (извадка от
ПРОДПРОМ 2019)

3

2

№

103

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСКБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадката

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително
15-то число на
месеца, следващ
отчетния период

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

08.01.2019 г.;
07.02.2019 г.;
08.03.2019 г.;
08.04.2019 г.;
08.05.2019 г.;
07.06.2019 г.;
08.07.2019 г.;
07.08.2019 г.;
09.09.2019 г.;
07.10.2019 г.;
07.11.2019 г.;
09.12.2019 г.

7

Срок

Месечен въпросник на ООН
и международни
организации; Данни по
споразумения;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

365476

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

365476

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1

Продажби в
промишлеността,
строителството, търговията
и услугите

Заетост и разходи за труд

Дейност на нефинансовите Приходи и разходи на
Извадково
предприятия
предприятията по видове,
Тримесечно
материални запаси;
национално
ниво

1

104

105

106

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

Задължително
17-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2018 г. 25.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 23.05.2019 г.;
II тр. - 23.08.2019 г.;
III тр. - 25.11.2019 г.

ІV тр. на 2018 г. 20.03.2019 г.;
І тр. на 2019 г.21.06.2019 г.;
ІІ тр. - 20.09.2019 г.;
ІІІ тр. - 20.12.2019 г.

ІV тр. на 2018 г.13.02.2019 г.;
Предварителни данни
за 2018 г. 22.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г.14.05.2019 г.;
ІІ тр. - 12.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 12.11.2019 г.

10.01.2019 г.;
08.02.2019 г.;
08.03.2019 г.;
09.04.2019 г.;
10.05.2019 г.;
07.06.2019 г.;
09.07.2019 г.;
08.08.2019 г.;
10.09.2019 г.;
09.10.2019 г.;
08.11.2019 г.;
09.12.2019 г.

7

Срок

Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет; ИНФОСТАТ;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

327401

327401

640275

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

327401

327401

640275

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСКБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСКБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори

Средна работна заплата; брой наети Извадково
лица; движение на персонала;
Тримесечно
свободни работни места в края на
тримесечието; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

Задължително
18-то число на
месеца, следващ
отчетния месец

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

92

Индекс на разходите за труд;
национално ниво

Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИС КБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Продажби в промишлеността,
Извадково
строителството, търговията и
Месечно
услугите, запаси в промишлеността,
отработено време в строителството;
национално ниво

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Продажби на едро и дребно Продажби на едро и дребно по цени Извадково
Тримесечно
на реализация;
национално ниво

Издадени разрешителни за Издадени разрешителни за строеж и Изчерпателно
строеж и започнато
започнато строителство на нови
Тримесечно
строителство
сгради: брой на разрешителните,
сградите и жилищата; разгърната
застроена площ; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

109

4

108

1

Разходи за придобиване на Разходи за придобиване на ДМА и Извадково
дълготрайни материални
придобити ДМА - общо и в т.ч. за
Тримесечно
активи
сгради и строителни съоръжения; за
машини, оборудване и транспортни
средства; национално ниво

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

107

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Задължително
18-то число след
отчетното
тримесечие

Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСКБС от
производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно на
собствена продукция и
стоки и продажби на
едро на купени готови
стоки
IV тр. на 2018 г. 04.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 03.05.2019 г.;
II тр. - 02.08.2019 г.;
III тр. - 04.11.2019 г.

ІV тр. на 2018 г. 08.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 10.05.2019 г.;
ІІ тр. - 08.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 08.11.2019 г.

IV тр. на 2018 г. 22.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 23.05.2019 г.;
II тр. - 23.08.2019 г.;
III тр. - 22.11.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

35697

25952

327401

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

35697

25952

327401

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
10 дни след
чрез онлайн въвеждане отчетния период
на данните в ИСКБС от
общинските
администрации

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСКБС от
предприятия инвеститори от
нефинансов и финансов
сектор, бюджетни
предприятия,
специализирани
инвестиционни
предприятия,
застрахователи, здравно
осигурителни и
пенсионноосигурителни
дружества и
предприятия с
нестопанска цел

5

Източници и форма
на събиране на
данните

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3

Цени на производител на
основен ремонт и
подобрения на жилища и
жилищни сгради

Цени на производител в
услугите

111

112

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Индекси на цените на производител Извадково
за товарен автомобилен транспорт и Тримесечно
услуги по преместване; товарен
морски и крайбрежен транспорт;
пътнически въздушен транспорт;
услуги по складиране и съхранение
на товари; услуги по обработка на
товари; универсални пощенски
услуги; други пощенски и куриерски
услуги; далекосъобщителни услуги;
услуги в областта на
информационните технологии;
услуги по наемане и предоставяне
на работна сила; услуги по
почистване; услуги по обработка на
данни, хостинг и подобни дейности;
web-портали; други информационни
услуги; дейности по охрана и
разследване; рекламна дейност и
проучване на пазари; архитектурни
и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи; юридически,
счетоводни и консултантски
дейности; национално ниво

Чрез хартиен формуляр
или чрез онлайн
въвеждане на данните в
ИСКБС от
предприятията,
извършващи
транспортни,
съобщителни и други
бизнес услуги,
включени в извадките

Чрез формуляри или
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСКБС от
нефинансовите
предприятия, включени
в извадките

Статистически данни
на НСИ - тримесечна и
годишна статистическа
и счетоводна
информация за
дейността на
строителните
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

IV тр. на 2018 г. 01.03.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 03.06.2019 г.;
II тр. - 02.09.2019 г.;
III тр. - 02.12.2019 г.

IV тр. на 2018 г. 05.03.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 04.06.2019 г.;
II тр. - 04.09.2019 г.;
III тр. - 04.12.2019 г.

ІV тр. на 2018 г. 26.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г.27.05.2019 г.;
ІІ тр.- 26.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 26.11.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Въпросник за Евростат

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

39870

10007

620540

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

620540

39870

10007

11

Бюджет
(лева)

94

Изменение на цените на
Извадково
производител на извършен основен Тримесечно
ремонт и подобрения на жилища и
жилищни сгради; национално ниво

Изменение на разходите за сградно Тримесечно
строителство, за материали и за труд
при сградното строителство;
национално ниво

1

Разходи за строителство

3

2

№

110

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

Установяване на процесите
на производство за нови
индекси на производство в
услугите и търговията и
подобряване на качеството
на краткосрочната бизнес
статистика - проект на ЕК

№

1

113

Вид, мощност и площ на слънчевите Изчерпателно
панели
Годишно

Средни цени на електрическата
енергия и природния газ по
стандартни групи потребители;
национално ниво

Производство и продажби
на енергийни продукти

Характеристики на
слънчевите панели

Цени на електрическата
енергия и природния газ за
битови и крайни небитови
клиенти

115

116

117

Изчерпателно
Шестмесечно

Чрез формуляри на
електронен носител от
производителите и
търговците на слънчеви
панели
Чрез формуляри на
електронен носител от
доставчици на крайни
клиенти

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

начало на проекта 01.12.2018 г.
завършване на
проекта - 01.06.2020 г.

7

Срок

Задължително
01.02.2019 г.
01.08.2019 г.

Задължително
29.03.2019 г.

Задължително
31.03.2019 г.

29.03.2019 г.
30.09.2019 г.

29.11.2019 г.

29.11.2019 г.

Интернет;
Данни за Евростат

Данни за Евростат

Данни за вътрешно ползване
и съставяне на енергийни
сметки

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
60 дни след отчетния
10-то число след месец:
отчетния месец 30.01.2019 г.;
28.02.2019 г.;
29.03.2019 г.;
30.04.2019 г.;
30.05.2019 г.;
28.06.2019 г.;
30.07.2019 г.;
29.08.2019 г.;
30.09.2019 г.;
30.10.2019 г.;
29.11.2019 г.;
30.12.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

11707

17544

35907

55928

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11707

17544

35907

55928

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Производство и продажби на
Изчерпателно
енергийни продукти в количествено Годишно
и стойностно изражение;
национално ниво

Производство и доставки на Производство, внос, износ и
Изчерпателно
енергийни продукти
доставки на въглища и кокс, нефт и Месечно
нефтени продукти, природен газ,
електрическа енергия (вкл.
атомната); национално ниво

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

114

ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА

Производство на индекси на обема
на търговията на едро и ремонта на
моторни превозни средства на ниво
група по КИД-2008; улесняване и
автоматизиране на процеса на
производство на подходящи
дефлатори за изчисляване на
индексите на производство в
услугите и индексите в търговията

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

Доставки на течни
биогорива

Баланси на физическите
Ресурси и използване на енергийни Изчерпателно
енергийни потоци съгласно продукти; национално ниво
Годишно
Регламент (ЕС) № 691/2011
и Регламент 538/2014 г. на
Европейския парламент и
на Съвета относно
икономическите сметки за
околната среда
Общ енергиен баланс
Ресурси, преобразуване и крайно
Изчерпателно
потребление на енергийни
Годишно
продукти; национално ниво

122

123

Производство, внос, износ и
доставки на течни биогорива;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия
Задължително
29.03.2019 г.

Задължително
29.03.2019 г.

Задължително
29.03.2019 г.

Задължително
29.03.2019 г.

Задължително
31.03.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

29.11.2019 г.

30.09.2019 г.

29.11.2019 г.

Данни за 2017 г. 30.04.2019 г.

29.11.2019 г.

29.11.2019 г.

29.11.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Енергийни
баланси";
Данни за Евростат,
национални и международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Данни за Евростат;

Данни за съставяне на Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

Интернет;
Данни за Евростат

Данни за съставяне на Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

Данни за съставяне на Общ
енергиен баланс;
Данни за Евростат и
международни организации

Данни за вътрешно ползване
и съставяне на енергийни
баланси и баланси на
физическите енергийни
потоци

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

23614

25314

26377

7668

17873

23614

25314

26377

7668

17873

14472

14472

11
44023

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

44023

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

124

Комбинирани съоръжения
за електрическа енергия и
топлинна енергия

121

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

Чрез формуляр на
електронен носител от
нефинансовите
предприятия

5

Източници и форма
на събиране на
данните

96

Вложени горива, мощност и
производство на комбинирани
съоръжения; национално ниво

Вложени горива за производство на Изчерпателно
електрическа енергия и топлинна
Годишно
енергия, производство и мощност на
съоръженията; национално ниво

Производство на
електрическа енергия и
топлинна енергия

120

Изчерпателно
Годишно

Преобразуване на енергийните
ресурси по видове процеси;
национално ниво

Баланс на
енергопреобразуващите
процеси

Изчерпателно
Годишно

4

119

Крайно енергийно и неенергийно
потребление; национално ниво

1

Потребление на горива и
енергия

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

118

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Статистика на ядрената
енергия
Доставки на електрическа
енергия, топлинна енергия,
природен газ, твърди и
течни горива на крайни
потребители

Дял на възобновяемата
Дял на енергията от възобновяеми
енергия в брутното крайно източници общо за страната и по
потребление на енергия
сектори

Районни отоплителни и
охладителни системи

Регистър за вноса на суров Данни по страни на произход на
нефт
вноса на суров нефт,
характеристики, цена и доставки в
страната

Дезагрегиране на
статистиката за крайното
потребление на енергия в
сектор "Индустрия" проект на ЕК

1

125

127

128

129

130

126

3

2

№

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

Задължително
29.03.2019 г.

Задължително
29.03.2019 г.
Задължително
05.06.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
Задължително
електронен носител от до 20-то число
вносители и доставчици след отчетния
месец

Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

Статистически данни
на НСИ

Чрез формуляр на
електронен носител
Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Данни за Евростат

Данни за Евростат

Данни за Евростат

Данни за Евростат и
международни организации

Данни за Евростат

8

Форма на предоставяне

начало на проекта Доклад и данни за Евростат
19.12.2017 г.
завършване на
проекта - 19.06.2019 г.

28.02.2019 г.
29.03.2019 г.
30.04.2019 г.
31.05.2019 г.
28.06.2019 г.
31.07.2019 г.
30.08.2019 г.
30.09.2019 г.
31.10.2019 г.
29.11.2019 г.
31.12.2019 г.

Данни за 2017 г. 30.04.2019 г.

29.03.2019 г.

29.11.2019 г.

29.11.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

8920

20000

17329

18296

42323

7668

Държавен
бюджет
(лева)

10

80276

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

7668

89196

20000

17329

18296

42323

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Събиране на данни за крайното
потребление на енергия в сектор
Индустрия по вид на използването,
по определени продукти и по
технологични процеси

Месечно

Производство, мощности,
Изчерпателно
използвани горива и характеристики Годишно
на разпределителните мрежи за 2018
година.

Годишно

Данни относно използването на
Изчерпателно
ядрена енергия за граждански цели Годишно
Количества и фактурирана стойност, Годишно
групирани по четиризначен цифров
код на класа на икономическите
дейности на предприятията и по
области

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7

Железопътен транспорт

Пътнически автобусен
транспорт

132

133

Превозени пътници и извършена
Извадково
работа - общо и по видове превози; Тримесечно
годишни данни за автобусния парк,
пробега на автобусите и
поддържаните автобусни линии;
национално ниво

Чрез формуляр на
хартиен носител от
лицензираните
превозвачи за вътрешен
и международен превоз
с автобуси, които са с
икономическа дейност
"Транспорт"

7

Срок

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

IV тр. на 2018 г. 27.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 30.05.2019 г.;
II тр. - 30.08.2019 г.;
III тр.- 29.11.2019 г.

30.05.2019 г. Годишни данни за
2018 г.

IV тр. на 2018 г. 27.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 30.05.2019 г.;
II тр. - 30.08.2019 г.;
III тр.- 29.11.2019 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
IV тр. на 2018 г. седем дни след
27.02.2019 г.;
отчетния период Годишни данни за
2018 г. 15.03.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 30.05.2019 г.;
II тр. - 30.08.2019 г.;
III тр.- 29.11.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 27.02.2019 г.
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи;
Чрез справка на
електронен носител от
Национална компания
"Железопътна
инфраструктура"

Чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител от
лицензираните
железопътни
превозвачи

5

Източници и форма
на събиране на
данните

42960

14046

282774

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

42960

14046

282774

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Превозени товари и извършена
работа от железопътния транспорт Годишно
по видове товари според Единна
класификация на товарите в
транспорта; национално ниво;
Железопътни произшествия, убити и
ранени по вид на произшествието;
национално ниво

Изчерпателно
Тримесечно

Извадково
Ежеседмично

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

98

Превозени товари и пътници и
извършена работа от железопътния
транспорт - общо и по видове
превози; национално ниво

Превозени товари и извършена
работа - общо, по видове превози и
товари (според Единна
класификация на товарите в
транспорта); национално ниво,
статистически райони и областно
ниво; Транспортна дейност на
товарните автомобили според
общото тегло; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

1

Товарен автомобилен
транспорт

3

2

№

131

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Речен транспорт

135

Превозени товари и пътници и
извършена работа от речния
транспорт; годишни данни за
наличността, капацитета и
възрастовия състав на речните
плавателни съдове; национално
ниво

Превозени товари и пътници и
извършена работа от морския
транспорт; годишни данни за
наличността, капацитета и
възрастовия състав на морските
кораби; национално ниво

1

Морски транспорт

3

2

№

134

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Изчерпателно
Тримесечно

Изчерпателно
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията с
икономическа дейност
"Речен транспорт"

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията с
икономическа дейност
"Морски транспорт"

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

Задължително
16-то число след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

IV тр. на 2018 г. 27.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 30.05.2019 г.;
II тр. - 30.08.2019 г.;
III тр.- 29.11.2019 г.

IV тр. на 2018 г. 27.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 30.05.2019 г.;
II тр. -30.08.2019 г.;
III тр.- 29.11.2019 г.

7

Срок

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

15747

14046

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

15747

14046

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 9

138

Пътувания на българи в
чужбина и посещения на
чужденци в България

Брой на пътуванията на български
граждани зад граница и
посещенията в страната на чужди
граждани - национално ниво
Месечно

Посещенията в страната
на чужди граждани от
страни извън
Европейския съюз данни от
административен
източник - МВР

Пътуванията на
Задължително
български граждани зад 20-то число след
граница и посещенията отчетния месец
на граждани от ЕСстатистически данни на
НСИ и на МВР

Годишни данни за
2018 г. 15.02.2019 г.
Месечни данни за
2019 г.28.01.2019 г.;
27.02.2019 г.;
27.03.2019 г.;
30.04.2019 г.;
29.05.2019 г. ;
27.06.2019 г.;
29.07.2019 г.;
27.08.2019 г.;
27.09.2019 г.;
28.10.2019 г.;
27.11.2019 г.;
30.12.2019 г.

IV тр. на 2018 г. 27.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 30.05.2019 г.;
II тр. - 30.08.2019 г.;
III тр.- 29.11.2019 г.

IV тр. на 2018 г. 27.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 30.05.2019 г.;
II тр. - 30.08.2019 г.;
III тр.- 29.11.2019 г.

IV тр. на 2018 г. 27.02.2019 г.;
I тр. на 2019 г. 30.05.2019 г.;
II тр. - 30.08.2019 г.;
III тр.- 29.11.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Общи печатни и електронни
публикации

Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

27653

9369

12770

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

27653

9369

12770

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

Електронен формуляр

б) Магистрален газопровод
Транспортиран газ от магистралния
газопровод по направления,
дължина на газопровода;
национално ниво

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

6

Задължително
20-то число след
отчетното
тримесечие

137

5

Чрез формуляр на
хартиен носител

Тръбопроводен транспорт

136

4

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

а) Магистрален
Изчерпателно
нефтопродуктопровод
Тримесечно
Транспортиран суров нефт и
нефтопродукти; товарен капацитет и
дължина на магистралния
нефтопродуктопровод; национално
ниво

Градски електротранспорт

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Чрез формуляр на
хартиен носител от
предприятията за
градски
електротранспорт

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Превозени пътници и извършена
Изчерпателно
работа, пробег; годишни данни за
Тримесечно
наличността на тролейбуси и
мотриси за градския
електротранспорт - списъчен брой и
пътнически места; национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р. 1 0 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

Преминаващи български и
чужди граждани през
граничните пунктове на Р
България

Места за настаняване

№

1

139

140

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Материална база, пренощували лица Извадково,
и реализирани нощувки и приходи Месечно
от нощувки в местата за
настаняване; национално и
областно ниво

Пътувания на български и
Извадково
чуждестранни граждани,
Месечно
външномиграционни потоци,
емигранти и имигранти по различни
демографски и икономически
характеристики; национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Чрез електронен и на
хартиен носител
формуляр от хотели,
къмпинги, хижи и
други места за
краткосрочно
настаняване с над 10
легла

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Годишни данни за
2018 г. 15.02.2019 г.
Месечни данни за
2019 г.28.01.2019 г.;
27.02.2019 г.;
27.03.2019 г.;
30.04.2019 г.;
29.05.2019 г. ;
27.06.2019 г.;
29.07.2019 г.;
27.08.2019 г.;
27.09.2019 г.;
28.10.2019 г.;
27.11.2019 г.;
30.12.2019 г.
Задължително
Годишни данни за
10-то число след 2018 г. отчетния месец 08.03.2019 г.;
Месечни данни за
2019 г.11.01.2019 г.;
11.02.2019 г.;
13.03.2019 г.;
10.04.2019 г.;
10.05.2019 г. ;
10.06.2019 г.;
10.07.2019 г.;
12.08.2019 г.;
11.09.2019 г.;
10.10.2019 г.;
11.11.2019 г.;
10.12.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Персонално интервю на Доброволно
лицата, преминаващи
през граничните
пунктове на Р България

5

Източници и форма
на събиране на
данните

70173

212254

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

70173

212254

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 1

1

Туристически пътувания и Лични и професионални пътувания
разходи за туризъм на
на населението в страната и
населението
чужбина; национално ниво

3

2

№

141

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Извадково
Тримесечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Персонално интервю на
лицата на 15 и повече
години в
домакинствата,
включени в извадката,
чрез анкетна карта

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Доброволно
IV тр. на 2018 г.02-17.01.2019 г.
І тр. на 2019 г.01-16.04.2019 г.
ІІ тр. 01-16.07.2019 г.
ІІІ тр. 01-16.10.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Окончателни данни за Интернет;
2018 г. Общи печатни и електронни
29.03.2019 г.
публикации;
Предварителни данни -Прессъобщение;
IV тр. на 2018 г. Въпросник за Евростат и
20.02.2019 г.;
международни организации;
І тр. на 2019 г. Информационна услуга по
22.05.2019 г.;
заявка
ІІ тр. на 2019 г.22.08.2019 г.;
ІІІ тр. на 2019 г.21.11.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

129701

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

129701

11

Бюджет
(лева)

С Т Р.
102
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Обработка на данни от РСЕ
при формиране извадките
за статистическите
изследвания на
предприятията

Обработка на данни от РСЕ Обработка на масиви от данни с цел Месечно
с цел изпълнение на
изпълнение на специфични заявки
специфични заявки
на вътрешни и външни потребители

145

146

Дефиниране на съвкупности и
обработка на данни от РСЕ при
формиране извадките за
статистическите изследвания на
предприятията
Месечно

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително

Задължително

31.12.2019 г.

31.12.2019 г.

31.01.2019 г.
29.03.2019 г.
31.05.2019 г.
30.10.2019 г.
29.11.2019 г.

31.12.2019 г.

13.12.2019 г.

7

Срок

Информационна услуга по
заявка

Данни предоставяни на
отделите в НСИ - web услуга,
електронен носител

Данни за Евростат

Актуализация на Регистъра
на статистическите единици

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

79379

79379

79379

79379

79379

13409

11

36504

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

36504

79379

13409

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ВЕСТНИК

Регистър на
статистическите
единици (РСЕ)

Регистър на
статистическите
единици (РСЕ).

Регистър на
Задължително
статистическите
единици (РСЕ) и
административни
източници - Търговски
регистър и БУЛСТАТ.

Чрез справка на
Задължително
хартиен или електронен
носител за съответните
видове статистически
единици и данни от
административни
източници - Търговски
регистър, БУЛСТАТ,
Персонален регистър на
осигурените лица

Статистически данни
на НСИ;
Данни от
административни
източници - БНБ,
Министерство на
туризма

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

Предоставяне на съвкупност от
Годишно
български правни единици, членове
на групи предприятия на
Европейско ниво. Идентифициране
на чуждите правни единици,
участващи в многонационални
групи предприятия на национално
ниво. Формиране на съвкупности от
единици, релации и данни за тях,
описващи групите предприятия в
РСЕ и изпращане за вписване в
ЕвроГруп регистъра на Евростат.

Подготовка и обмен на
данни за многонационални
групи предприятия с цел
актуализация на ЕвроГруп
регистъра (ЕГР) на
Евростат

144

Методологична работа по
Месечно
определяне и актуализация на
единиците от вида "предприятие",
"местна единица" и "група
предприятия" в РСЕ. Изследване на
качеството и обхвата на бизнес
регистъра. Поддържане на
метаданни и обработка на данни от
административни регистри и
информационни системи с цел
актуализиране характеристиките на
единиците.

Поддържане и
актуализация на Регистъра
на статистическите
единици

143

ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР

Приложение на системата на
Годишно
Сателитните сметки за туризма в
съответствие с препоръките на
Евростат и Световната Организация
по Туризъм (СОТ); национално ниво

1

Сателитни сметки за
туризма

3

2

№

142

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
С Т Р. 1 0 3

Дейности, свързани с
Еднократно
усъвършенстване на технологията
по обмен на данни между
националните бизнес регистри
(SBRs) и ЕвроГруп регистъра (EGR
2.0). Дейности, свързани с
подобряване и оценка на качеството
на информацията за
мултинационални групи
предприятия в националните бизнес
регистри (SBRs), базата данни от
профилирането (IPT) и ЕвроГруп
регистъра (EGR 2.0).

Дейности, свързани с профилиране Еднократно
на големи мултинационални групи
предприятия; тестване на
възможността за формиране на
първоначална глобална рамка за
ЕвроГруп регистъра; подобряване на
съвместната работа между Бизнес
регистъра и FATS статистиката.

Стъпки към прилагане на
Европейската система от
оперативно съвместими
статистически бизнес
регистри (ESBRs) - проект
на ЕК

Пилотни проекти по
оперативна съвместимост –
Стъпки към прилагане на
Европейската система от
оперативно съвместими
бизнес регистри (ESBRs) проект на ЕК

Подкрепа за прилагане на
дейности по профилиране в
държавите-членки - проект
на ЕК

1

147

148

149

Дейности, свързани с профилиране Еднократно
на големи мултинационални групи
предприятия и валидиране на данни
в ЕвроГруп регистъра (EGR), чрез
използване на интерактивното
приложение IPT.

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

9

37970

1998

55137

59782

10

ЕК
(лева)

3146

2902

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

39968

62928

58039

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

начало на проекта Данни и доклади,
01.01.2019 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 31.12.2019 г.

начало на проекта Данни и доклади,
01.01.2018 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 30.06.2019 г.

начало на проекта Данни и доклади,
01.01.2018 г.
предоставени на Евростат
завършване на
проекта - 31.03.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

104

Регистър на
статистическите
единици, Еврогруп
регистър, IPT

Регистър на
статистическите
единици, Еврогруп
регистър, IPT

Регистър на
статистическите
единици, Еврогруп
регистър, IPT, Интернет

5

Източници и форма
на събиране на
данните

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

№

1

Извадково,
Фирми над
прага за
наблюдение
Месечно

Вътрешнообщностна
търговия със стоки Интрастат

151
Данни от Интрастат
декларации на
електронен носител от
НАП

Данни от
административен
източник - АМ - Единен
административен
документ (ЕАД), на
електронен носител и
на хартиен носител
(при аварийна
процедура);
Статистически
формуляр за някои
специфични движения на електронен носител
от специализирани
търговски фирми.
специфични движения на електронен носител
от специализирани
търговски фирми

5

Източници и форма
на събиране на
данните

7

Срок

Задължително
70 дни след
до 18-то и до 28- референтния период
мо число на
месеца, следващ
референтния
период

Интернет;
Прессъобщение -месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ
и АМ;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение - месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ
и АМ;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
40 дни след
до 10-то число на референтния период
месеца, следващ
референтния
период

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

9

67834

69535

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

67834

69535

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Обем на изнесените и внесените
стоки за/от страните от ЕС, общо и
по страни - партньори; национално
ниво

Търговия със стоки с трети Обем на изнесените и внесените
Изчерпателно
страни - Екстрастат
стоки за/от трети страни, общо и по Месечно
страни - партньори; национално
ниво

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

150

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

Стокообмен на Р България

Индекси на цени на износа Изменение на цените на
и вноса
търгуваните стоки на външните
пазари; национално ниво

Външна търговия според
Обединяване на информацията за
Годишно
бизнес характеристиките на търговските потоци с бизнес
предприятията
характеристиките на предприятията
(вид дейност съгласно раздела
или двузначното ниво на
статистическата класификация на
икономическите дейности (NACE) и
клас по размер на предприятието)

Качество на
външнотърговската
статистика

1

152

153

154

155

Подготовка на таблици за оценка на Еднократно
качеството според критериите на
Евростат
Статистически данни
на НСИ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Съгласно графика на
Евростат

Съгласно графика на
Евростат

95 дни след
референтния период

Доклад за Евростат

Файлове с данни за Евростат

Интернет

Окончателни данни - Интернет;
12.09.2019 г.
Общи печатни и електронни
публикации;
Въпросници за
международни организации;
Бази данни на Евростат и
ООН;
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ
и АМ.
Информационна услуга по
заявка

Предварителни данни -Интернет;
70 дни след
Прессъобщение - месечно;
референтния период Въпросник за Евростат и
международни организации
Информационна услуга по
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

10007

11707

13409

30416

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

10007

11707

13409

30416

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Данни на НСИ от ИС
"Външна търговия" и
данни от Бизнес
регистъра

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ - Обединени
файлове Екстрастат и
Интрастат

5

Източници и форма
на събиране на
данните

106

Тримесечно

Годишно

Обединена информация за
Месечно
извършените търговски операции с
трети страни и със страни членки на
ЕС; национално ниво

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Прагове по Системата
Интрастат

Външна търговия с трети
страни по валута на
фактуриране

157

158

Месечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Годишно
Стойност на износа и вноса за/от
трети страни по валута на
фактуриране (лева, евро, щатски
долари, друга валута), групирани на
база на SITC (Стандартна
външнотърговска класификация) в
следните три групи:
1 - необработени (сурови) материали
(с изключение на горивата) според
сектори 0 - 4 от SITC, с изключение
на раздел 33,
2 - нефт и рафинирани
нефтопродукти според раздел 33 от
SITC,
3 - готови продукти според сектори
5 - 8 от SITC

Определяне на праговете за
Еднократно
деклариране, праговете за
статистическа стойност и праг за
опростено деклариране на единични
сделки с ниска стойност по
системата Интрастат за 2020 г.

Оценка на търговията под прага за
наблюдение и на неотговорилите
задължени лица за включване към
общия масив с данни

1

Статистически оценки на
липсващите
външнотърговски данни

3

2

№

156

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Данни на НСИ от ИС
"Външна търговия"
получени от АМ от
Единен
административен
документ (ЕАД)

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

29.03.2019 г.

18.10.2019 г.

Агрегирани данни -40
дни след референтния
период, детайлни
данни - 70 дни след
референтния период

7

Срок

Файлове с данни за Евростат

Интернет;
Държавен вестник;
НАП

Интернет;
Въпросник за Евростат;
База данни "СОМЕХТ";
ИС "Външна търговия";
Файлове за БНБ, МИ, МЗХГ
и АМ.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

6238

11707

11707

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

6238

11707

11707

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Крайна продукция, междинно
Тримесечно,
потребление и добавена стойност,
Годишно
второстепенни неселскостопански
дейности (неотделими); национално
ниво

Разработване на
тримесечни и годишни
данни за сметка
"Производство" за селското
стопанство по текущи и
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

161

Задължително
07.06.2019 г.

Информационна услуга по
заявка

Таблици с данни за
Нефинансови национални
сметки

ІV тр. и
Таблици с данни за
предварителни данни Нефинансови национални
за 2018 г. - 22.02.2019 сметки
г.;
І тр. на 2019 г. 23.05.2019 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2018 г. 23.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 22.11.2019 г.

31.07.2019 г.

Задължително
ІV тр. на 2018 г. 25-то число след 22.02.2019 г.;
отчетния период І тр. на 2019 г. 23.05.2019 г.;
ІІ тр. - 23.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 22.11.2019 г.

8

Форма на предоставяне

10514

112055

198797

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

10514

112055

198797

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Данни от наблюдения
на НСИ

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр; от
земеделските
стопанства, водещи
счетоводство

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

108

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Годишно

Ресурси и използване на
селскостопанската продукция;
разходи за производство на някои
специфични култури; разпределение
и реализация на продуктите от
животновъдството, движение на
младите животни и животните за
угояване и продукцията от
отглеждането им, движение на
животните от основните стада;
разходи за междинно потребление и
основен капитал; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

Годишен отчет на
земеделските стопанства

Извадково;
Тримесечно

160

Ресурси и използване на
селскостопанската продукция;
наличност и движение на
селскостопанските животни;
разходи за селскостопанската
дейност; преработена
селскостопанска продукция;
национално ниво

Икономически сметки за
селското стопанство

159

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Цени на производител в
селското стопанство

Цени на стоките и услугите Цени на стоките и услугите за
текущо потребление на "входа на
за текущо потребление в
земеделското стопанство":
селското стопанство
а) минерални торове;
б) фуражи;
в) препарати за растителна защита;
г) ветеринарномедицински
продукти;
д) посевен и посадъчен материал;

164

165

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Годишно

Данни от наблюдения
на НСИ

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр;

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр

Данни от наблюдения
на НСИ и МЗХГ,
административни данни
от МЗХГ и ДФ
"Земеделие" Разплащателна агенция

Данни от наблюдения
на НСИ и МЗХГ,
административни данни
от МЗХГ и ДФ
"Земеделие" Разплащателна агенция

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение (за
предварителните данни за
2018 г. и за първата оценка за
2019 г.);
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации данни;
Информационна услуга по
заявка
Задължително
ІV тр. и годишни
Интернет;
10-то число след данни за 2018 г. Общи печатни и електронни
отчетния период 15.02.2019 г.;
публикации;
І тр. на 2019 г. Прессъобщение;
15.05.2019 г.;
Данни за Евростат и
ІІ тр. - 15.08.2019 г.; международни организации;
ІІІ тр. и прогноза за
Информационна услуга по
2019 г. - 15.11.2019 г. заявка

Окончателни данни за Интернет;
2017 г. - 21.10.2019 г. Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Втора оценка за 2018
г. - 18.02.2019 г.;
Окончателни данни за
2017 г. и
предварителни данни
за 2018 г. - 21.10.2019
г.;
Първа оценка за 2019
г. - 19.12.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
ІV тр. и годишни
10-то число след данни за 2018 г. отчетния период 15.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 15.05.2019 г.;
ІІ тр. - 15.08.2019 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2019 г. - 15.11.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

15109

8676

152016

171584

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

8676

152016

171584

15109

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчисляване на индекс на цените на Тримесечно,
стоките и услугите за текущо
Годишно
потребление в селското стопанство;
национално ниво

Изчисляване на сметките:
"Производство", "Формиране на
дохода", "Доход на предприятието"
и "Капитал" съгласно методологията
на Евростат EAA' 97, Rev. 1.1.
(Икономически сметки за селското и
горското стопанство); ниво
статистически райони
Изчисляване на цени на
селскостопанските продукти и
животни на "изхода на земеделското
стопанство". Изчисляване на
индекси на селскостопанската
продукция; национално ниво

Регионални икономически
сметки за селското
стопанство

163

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчисляване на сметките:
Годишно
"Производство", "Формиране на
дохода", "Доход на предприятието"
и "Капитал" съгласно методологията
на Евростат EAA' 97, Rev. 1.1.
(Икономически сметки за селското и
горското стопанство); национално
ниво

1

Икономически сметки за
селското стопанство

3

2

№

162

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 9

3

2

Индекс на стоките и
услугите с инвестиционно
предназначение в селското
стопанство. Общ индекс на
вложенията в селското
стопанство.

Цени на земеделската земя Брой на сделките и на сключените
и рентата в селското
договори за аренда/наем на
стопанство
земеделска земя; размер на
продадената/арендуваната
земеделска земя; средни цени на
сделките и на договорите за аренда
на земеделската земя; национално
ниво, статистически райони,
области

№

1

166

167

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Годишен отчет на
предприятия, извършващи
горскостопанска дейност

169

Ресурси и използване на продуктите Изчерпателно
от горското стопанство и
Годишно
дърводобива в натура и стойност,
услуги, свързани с горското
стопанство и дърводобива, разходи
за извършената горскостопанска
дейност, потребление на основен
капитал; вложен труд за
горскостопанска дейност;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Разработване на
Продукция, междинно потребление Тримесечно,
тримесечни и годишни
и добавена стойност в горското
Годишно
данни за сметка
стопанство; национално ниво
"Производство" за горското
стопанство по текущи и
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

168

Чрез електронен (offline) или хартиен
формуляр от
предприятията,
извършващи
горскостопанска
дейност

Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАГ

Задължително
17.05.2019 г.

Задължително
30.04.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

28.06.2019 г.

Информационна услуга по
заявка

ІV тр. на 2018 г. и
Таблици с данни за
предварителни данни Националните нефинансови
за 2018 г. - 22.02.2019 сметки
г.;
І тр. на 2019 г. 23.05.2019 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2018 г. 23.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 22.11.2019 г.

12.06.2019 г.

ІV тр. и годишни
данни за 2018 г. 15.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 15.05.2019 г.;
ІІ тр. - 15.08.2019 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2019 г. - 15.11.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

28078

3032

30043

4034

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

4034

28078

3032

30043

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Чрез електронен (offline) от земеделските
стопанства, водещи
счетоводство и от
фондовете за
земеделска земя

Данни от наблюдения
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

110

Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Годишно

Изчисляване на индекс на цените на Тримесечно,
стоките и услугите с инвестиционно Годишно
предназначение в селското
стопанство и общ индекс на
вложенията в селското стопанство;
национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

173

172

Изчисляване на цени на продуктите
от дърводобива и на индекси на
цените на производител в горското
стопанство; национално ниво
Изчерпателно
за единиците
над определен
праг;
Тримесечно

Наблюдение на
потребителите

Краткосрочни икономически
Извадково
показатели за финансовото
Тримесечно
състояние на домакинствата, общата
икономическа ситуация в страната,
инфлацията, безработицата и други;
национално ниво

ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ

ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА

Разработване на
Продукция, междинно потребление Тримесечно;
тримесечни и годишни
и добавена стойност от рибното
Годишно
данни за сметка
стопанство; национално ниво
"Производство" за рибното
стопанство по текущи и
съпоставими цени, вкл.
експресни оценки за БВП

Чрез персонално
интервю на лицата на
възраст 16 и повече
години чрез анкетна
карта на хартиен
носител

Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАРА

Чрез електронен (online) или хартиен
формуляр от
предприятията,
извършващи
горскостопанска
дейност

Данни от наблюдения
на НСИ и от
административни
източници - ИАГ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Доброволно
09.01.2019 г.;
10.04.2019 г.;
10.07.2019 г.;
09.10.2019 г.

8

Форма на предоставяне

08.02.2019 г.;
10.05.2019 г.;
09.08.2019 г.;
08.11.2019 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

ІV тр. и
Таблици с данни за
предварителни данни Националните икономически
за 2018 г. - 22.02.2019 сметки
г.;
І тр. на 2019 г. 23.05.2019 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2018 г. 23.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 22.11.2019 г.

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Окончателни данни за Въпросник на Евростат;
2017 г. - 31.07.2019 г. Информационна услуга по
заявка

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
ІV тр. и годишни
15-то число след данни за 2018 г. отчетния период 27.02.2019 г.;
І тр. на 2019 г. 29.05.2019 г.;
ІІ тр. - 23.08.2019 г.;
ІІІ тр. - 27.11.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

2612

9050

6738

139906

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

2612

9050

6738

139906

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИКА НА РИБНОТО СТОПАНСТВО

Цени на производител в
горското стопанство

171

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчисляване на данни за сметките: Годишно
"Производство", "Формиране на
дохода" и "Доход на предприятието"
съгласно методологията на Евростат
"IEEAF - Integrated Environmental
and Economic Accountig for Forests",
национално ниво

1

Икономически сметки за
горското стопанство

3

2

№

170

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 1

175

5

Ключови показатели за
България

Изграждане на
статистическа база и на
информационна система за
мониторинг на европейски
и национални стратегии и
регионална политика

176

177

Информационната система за
Текущо
мониторинг на европейски и
национални стратегии има за
основна цел разработването на
статистическа рамка и процедури за
събиране на информация с цел
оптимизация на процесите на обмен
на данни и достъпност и публичност
на информацията за регулярно
наблюдение и оценка на
изпълнението на национални и
европейски стратегии с цел
използването им при вземане на
управленчески решения и
реализация на политиките.

Основни икономически и финансови Тримесечно
показатели за България

Статистически данни
на НСИ; други
административни
източници

Статистически данни
на НСИ; БНБ

Задължително

Интернет;
Прессъобщение

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

01.12.2018 г. Интернет
съгласно сроковете по
проекта.

05.04.2019 г.;
05.07.2019 г.;
04.10.2019 г.;
27.12.2019 г.

12.04.2019 г.;
14.11.2019 г.

30.01.2019 г.;
28.02.2019 г.;
29.03.2019 г.;
30.04.2019 г.;
30.05.2019 г.;
28.06.2019 г.;
29.07.2019 г.;
29.08.2019 г.;
30.09.2019 г.;
29.10.2019 г.;
29.11.2019 г.;
30.12.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

11707

117270

9

Държавен
бюджет
(лева)

Оперативна
програма
"Добро
управление"

112221

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11707

229491

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 5.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

Задължително
22.03.2019 г.;
23.10.2019 г.

Задължително
10-то число на
месеца

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

112

Извадково
Двукратно:
м. март и
м. октомври

Чрез WEB базирано
приложение и
формуляр на хартиен
носител от
промишлените
предприятия

Инвестиционна активност
в промишлеността финансирано от ЕК и НСИ,
съгласно специфично
споразумение за субсидия

174

4

Инвестиционни намерения; насоки
на инвестиране; фактори, влияещи
върху инвестиционните решения;
национално ниво

Наблюдение на бизнес
тенденциите в
промишлеността,
строителството, търговията
и услугите финансирано от ЕК и НСИ,
съгласно специфично
споразумение за субсидия

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Чрез WEB базирано
приложение и
формуляр на хартиен
носител от
промишлените,
строителните,
търговските и
предприятията от
сектора на услугите

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Бизнес тенденции в предприятия от Извадково
промишлеността, строителството,
Месечно
търговията и сектора на услугите;
национално ниво

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

Текущо поддържане на
статистическите данни за
стратегията Европа 2020 и
националната програма за
развитие "България 2020"

Разработване на система от Методологическа разработка и
статистически индикатори пилотни данни по списъка от
"Цели за устойчиво
индикатори, приет от Евростат
развитие 2030"

№

1

178

179

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Изчерпателно
Общински отпадъци - събиране,
Годишно
оползотворяване и обезвреждане;
депа за отпадъци на национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво; Данъчни
приходи и общински такси; приходи
от такси за битови отпадъци,
извършени разходи за битови
отпадъци на национално ниво

Извадково
Годишно

Извадково
Годишно

Неизчерпателн
о (изучаване на
основния
масив)
Годишно

Задължително

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
електронен носител от
общинските
администрации

Задължително
04.04.2019 г.

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 15.05.2019 г.
носител от стопански
субекти, генериращи
отпадъци от
селскостопанска
дейност

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 15.05.2019 г.
носител от стопански
субекти, генериращи
отпадъци от дейността
си

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 25.04.2019 г.
носител от стопански
субекти - емисионни
източници

Статистически данни
на НСИ; други
административни
източници

Статистически данни
на НСИ; други
източници

5

Източници и форма
на събиране на
данните

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

30.08.2019 г.

Текущо в
съответствие със
сроковете на
статистическите
изследвания - краен
срок - 31.12.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Докладване по Регламент
(ЕО) №2150/2002 на
Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката
на отпадъците, вкл. доклад за
качеството;
Докладване до Евростат Въпросник за битовите
отпадъци;
Данни за националните
инвентаризации на емисиите
във въздуха (ПМС
№227/16.10.2017)
Информационна услуга по
заявка

Данни за националните
инвентаризации на емисиите
във въздуха (ПМС
№227/16.10.2017)
Данни за съставяне на сметки
за емисиите във въздуха;

Интернет

Интернет,
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

67834

33097

6976

106669

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

6976

106669

67834

33097

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Образуване, обезвреждане и
оползотворяване на отпадъци от
селското, горското и рибното
стопанство по видове; национално
ниво

Образуване, обезвреждане и
Отпадъци
оползотворяване на отпадъци от
(селскостопански,
производствени, общински) дейността по видове и
икономически дейности;
национално ниво

181

Изчисляване на емисиите на вредни
вещества в атмосферата въз основа
на данните за потребените горива,
някои суровини, и произведената
продукция; национално ниво

Източници на емисии

180

ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Текущо

Основни показатели по стратегията Годишно
Европа 2020 и националната
програма за развитие "България
2020"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 3

Движение на
дълготрайните материални
активи с екологично
предназначение

184
Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 12.04.2019 г.
носител от стопански
субекти, имащи
налични или придобити
през годината ДМА с
екологично
предназначение

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 12.04.2019 г.
носител от стопански
субекти, извършили
екологични разходи

Задължително
12.04.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Информационна услуга по
заявка
Данни за съставяне на сметки
за разходите за околната
среда;

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

29363

52757

10007

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

29363

52757

10007

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Комбинирано
(изчерпателно/
извадково)
Годишно

Чрез формуляр на
електронен носител от
ведомства,
осъществяващи
дейности за околната
среда

5

Източници и форма
на събиране на
данните

114

Наличност и движение на ДМА с
екологично предназначение;
национално ниво, статистически
райони и областно ниво;
По направления за околната среда;
национално ниво

Разходи за опазване и
Разходи за опазване и
възстановяване на околната възстановяване на околната среда среда
разходи за придобиване и
поддържане на ДМА и ДНМА с
екологично предназначение и
извършени мероприятия;
национално ниво

183

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Шумови нива; Защитени територии Изчерпателно
и защитени зони от Националната
Годишно
екологична мрежа; национално ниво

1

Ведомствени наблюдения

3

2

№

182

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Стопански субекти,
Задължително
извършващи услуги по 27.02.2019 г.
водоснабдяване чрез
хидромелиоративни
системи - чрез
формуляр на
електронен носител
Чрез формуляр на
Задължително
хартиен, електронен
04.04.2019 г.
носител от общинските
администрации

Състояние и разходи на общинските Изчерпателно
администрации за водоснабдителна Годишно
инфраструктура; национално ниво

Задължително
21.03.2019 г.

Водоснабдяване чрез напоителни
Изчерпателно
системи: водовземане по източници, Годишно
доставяне на вода, загуби на вода;
национално и регионално ниво.

Водноелектрически
централи ( ВЕЦ
/ПАВЕЦ ) - чрез
формуляр на
електронен носител

Изчерпателно
Годишно

Задължително
21.03.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ВиК оператори и други, Задължително
извършващи услуги по 27.02.2019 г.
водоснабдяване,
отвеждане и
пречистване на
отпадъчните води от
населените места - чрез
формуляр на
електронен носител

Стопански субекти,
ползващи над 36 хил.
куб. м вода/год. - чрез
формуляр на
електронен носител

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Неизчерпателн
о (изучаване на
основния
масив)
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Обществено водоснабдяване,
Изчерпателно
канализация и пречистване:
Годишно
събиране, пречистване и доставяне
на вода, загуби на вода, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води от
населените места, пречиствателни
станции за питейни води и
отпадъчни води; канализационна и
водопроводна мрежа; водни услуги
за населението; национално и
регионално ниво.

Водопотребление/водоползване по
цели, източници и вид
водоснабдяване, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води,
пречиствателни станции;
национално ниво, статистически
райони и райони за басейново
управление на водите
Водоползване за производство на
хидроенергия

1

Статистика на водите

3

2

№

185

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

20.12.2019 г.

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение,
Информационна услуга по
заявка;
Данни на Евростат доброволен въпросник;
Данни за националните
инвентаризации на емисиите
във въздуха (ПМС
№227/16.10.2017)

8

Форма на предоставяне

9

72519

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

72519

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 5

Производство на опаковани Потребителски или първични
Извадково
стоки и опаковки
опаковки, групови или вторични
Годишно
опаковки, транспортни опаковки
или третични опаковки, използвани
за опаковане на реализираната
продукция. Произведени и
реализирани от производителя
опаковки; национално ниво

Наблюдение на подземните Подземни запаси на страната по вид Изчерпателно
запаси
на запаса; национално ниво
Годишно

188

189

Задължително
16.05.2019 г.

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 15.05.2019 г.
носител от стопански
субекти, които
произвеждат опаковани
стоки; осъществяват
пакетиране на стоки
срещу възнаграждение;
пакетират стоки за
собствена реализация;
произвеждат опаковки
и прибори за
еднократна употреба

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

Интернет;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда";
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда"
Информационна услуга по
заявка

Данни за съставяне на сметки
за субсидиите и трансферите
за околната среда

Данни за съставяне на сметки
за екологичните данъци и
такси;

8

Форма на предоставяне

9

15109

50826

50423

66772

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

15109

50826

50423

66772

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на
електронен носител от
стопански субекти,
осъществяващи
добивна дейност и от
притежатели на
концесии за добив на
подземни богатства.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
20.12.2019 г.
31.03.2019 г. за предприятията
по ЗКПО;
30.04.2019 г. - за
предприятията по
ЗДДФЛ.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Чрез формуляр на
31.03.2019 г.
хартиен, електронен
носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
нефинансовите
предприятия,
съставящи баланс и
бюджетни предприятия,
изразходвали средства
за околната среда,
получени от субсидии и
други източници

Чрез формуляр на
хартиен, електронен
носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални
сектори

5

Източници и форма
на събиране на
данните

116

Общо изразходвани средства за
Изчерпателно
опазване на околната среда
Годишно
(инвестиции и текущи), получени от
субсидии и други източници

Общо изразходвани
средства за опазване на
околната среда (инвестиции
и текущи), получени от
субсидии и други
източници

Изчерпателно
Годишно

4

187

Данъци и такси за превозни
средства, за замърсяване, за
ползване на ресурси и други;
национално ниво

1

Данъци и такси

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

186

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

Изследване на сектора на
производителите на стоки и
услуги, свързани с околната
среда

Икономически сметки за
околната среда
Регламент (ЕС) № 691/2011
и Регламент 538/2014 г. на
Европейския парламент и
на Съвета относно
икономическите сметки за
околната среда

Сметки за субсидиите и
трансферите за околната
среда (като част от
икономическите сметки за
околната среда)

Изготвяне на националните
инвентаризации на емисии
на вредни вещества във
въздуха (ПМС
№227/16.10.2017 и
Директива (ЕС) 2016/2284)

№

1

190

191

192

193

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Ръководството за
инвентаризация на
емисиите на вредни
вещества във въздуха –
EMEP/CORINAIR (2016
г.)

2) Актуализация на методологията
за изчисление чрез внедряване на
изискванията на Ръководството за
инвентаризация на емисиите на
вредни вещества във въздуха –
EMEP/CORINAIR (2016 г.)
3) Преизчисление на динамични
редове от 1990 г.

Статистически данни
на НСИ;
Данни от
административни
източници

Статистически данни
на НСИ;
Данни от
административни
източници

Статистически данни
на НСИ

Годишно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 10.05.2019 г.
носител от стопански
субекти, производители
на стоки и услуги,
свързани с опазване на
околната среда

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Данни за съставяне на сметки
за сектора на екологичните
стоки и услуги.

8

Форма на предоставяне

31.12.2019

20.12.2019 г.

Таблици

Таблици и доклад до
компетентните органи

Задължително,
Въпросници на Евростат съгласно сроковете на данни и доклади за качество;
Евростат
Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирана електронна
публикация "Околна среда";
Информационна услуга по
заявка
Доброволно
Въпросник на Евростат
докладване, съгласно
сроковете на Евростат

20.12.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

40000

35000

45000

96004

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

40000

35000

45000

96004

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

1) Инвентаризация на емисиите на Годишно
вредни вещества във въздуха в
секторите: горивни процеси в
енергетиката и трансформация на
енергия; непромишлени горивни
инсталации; горивни процеси в
промишлеността; производствени
процеси; добив и дистрибуция на
изкопаеми горива и геотермална
енергия; използване на
разтворители; земеделие и природа.

Сметки за емисиите във въздуха;
Годишно
Сметки за материалните потоци в
икономиката;
Сметки за екологичните данъци и
такси;
Сметки за разходите за опазване на
околната среда;
Сметки за сектора на екологичните
стоки и услуги.
Безвъзмездни плащания от
Годишно
държавата и международни
институции за опазване на околната
среда.

Събиране на данни за стойностни
Изчерпателно
показатели по икономически
Годишно
променливи (приходи, разходи,
заети, износ и др.) и по направления
за околната среда за сектора на
производителите на екологични
стоки и услуги

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 7

Пилотно изследване на
обхвата и състоянието на
екосистемните сметки във
физическо изражение проект на ЕК

Подобряване на методите за
разпределяне на емисиите
от пътния транспорт и
използването на енергия от
сектор домакинства по
NACE Rev.2 за AEA и
PEFA - проект на ЕК

Подобряване на
Внос и износ на отпадъци
статистиката на вноса и
износа на отпадъци - проект
на ЕК

Картиране и оценка на
интегрирани сметки за
екосистемите (MAIA),
Хоризонт 2020 - проект на
ЕК

1

194

195

196

197

Краткосрочна статистика
на жилищните сгради

Брой и структура на
Изчерпателно
новопостроените и съборени сгради - Тримесечно
по конструкция, етажност, форма на
собственост, площ и брой на
жилищата; национално ниво,
статистически райони, области

ТЕМА 5.4. СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Участие на НСИ в международен
Еднократно
консорциум с цел въвеждане на
сметките за екосистемите и
подкрепа на сметките за
екосистемите на равнище ЕС в
рамките на Интегрираната система
за отчитане на природния капитал и
екосистемните услуги (INCA)

Еднократно

Подобряване на методите за
Еднократно
разпределяне на емисиите от пътния
транспорт и използването на
енергия от сектор домакинства по
NACE Rev.2 за AEA и PEFA

Еднократно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Чрез формуляр на
електронен носител или
чрез онлайн въвеждане
на данните от
общинските
администрации и
регионалните ДНСК

Съвместно проектиране
на сметките за
природния капитал и
екосистемите, тестване,
пилотни сметки и
интегриране на
сметките.

Еднократно събиране
на допълнителни
статистически и
административни данни

Статистически данни
на НСИ; Данни от
административни
източници

Статистически данни
на НСИ; Данни от
административни
източници

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително
15-то число след
отчетното
тримесечие

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Интернет;
Данни за 2018 г. Общи печатни и електронни
09.05.2019 г.
Предварителни данни -публикации;
IV тр. на 2018 г. Прессъобщение;
08.02.2019 г.;
Информационна услуга по
I тр. на 2019 г. заявка
10.05.2019 г.;
II тр. - 08.08.2019 г.;
III тр. - 07.11.2019 г.

Начало - 01.11.2018 г. Доклад и таблици
Приключване на
проекта - 01.11.2022 г.

Начало - 02.01.2019 г. Доклад и таблици
Приключване на
проекта - 01.09.2019 г.

Начало - 15.01.2018 г. Доклад и таблици
Приключване на
проекта - 15.01.2019 г.

8

Форма на предоставяне

Начало - 01.02.2018 г. Доклад
Приключване на
проекта - 01.04.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

40621

25809

30340

29062

Държавен
бюджет
(лева)

10

60220

70793

67810

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

40621

86029

101133

96872

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

198

3

2

№

Обхват и състояние на
екосистемните сметки във
физическо изражение

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р. 1 1 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

Жилищен фонд

№

1

199

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Статистически данни
на НСИ за жилищния
фонд от предходната
година,
новопостроените и
съборени жилища през
годината

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Използване на набор от
Текущо
пространствени данни, включващи
различни административнотериториални географски нива национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво и
населени места - за обработка и
агрегиране на статистическа
информация.

Система за обработка на
цифрова географска
информация

Картографско представяне Разработване на тематични карти за Текущо
на статистически данни
разпространение на статистическа
информация

202

203

Статистически данни
на НСИ;
Цифрови модели на
административнотериториалните
единици

Растерни и векторни
цифрови данни от
административни и
други източници
(Агенция по геодезия,
картография и
кадастър, МЗХГ,
МОСВ, ИАОС и др.)

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ и други
източници
Задължително

Интернет;
Специализирана електронна
публикация: "Районите,
областите и общините в Р
България";
Информационна услуга по
заявка;

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

31.12.2019 г.

31.12.2019 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщения.

Информационни продукти и
услуги по заявка

Съобразно сроковете Въпросници за Евростат
на Евростат по
отделните
статистически
области

27.12.2019 г.

07.06.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

11707

22551

25952

11070

568086

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

22551

25952

11070

568086

11707

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Данни съгласно показателите на
Евростат

Актуализация на базата с
регионални данни на
Евростат

Годишно

201

Събиране, обобщаване и
разпространение на данни за
социално-демографските и
икономическите процеси в
административно-териториалните
единици.

Характеристика на
състоянието на регионите

200

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ТЕМА 5.5. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Брой и структура на жилищния
Изчерпателно
фонд - жилища по форма на
Годишно
собственост, брой на стаите,
благоустроеност, етажност, полезна
площ, конструкция и периоди на
построяване; национално ниво,
статистически райони, области и
общини

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 9

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

Бюджетни разходи за
научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

207

Данни за разпределението на
бюджетните разходи за НИРД по
социално-икономически цели и за
националното публично
финансиране на НИРД,
координирана на транснационално
равнище; национално ниво

Разходи за НИРД по видове и по
източници на финансиране и
персонал, зает с НИРД, по
категории, степен на заетост и
области на науката; национално
ниво, статистически райони и
областно ниво

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен 25.04.2019 г.
носител от
първостепенните
разпоредители с
бюджетни кредити и
БАН

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
31.03.2019 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия, научни
институти, академии,
висши училища,
университетски
болници и други
юридически лица,
които през отчетната
година са извършвали
НИРД, независимо от
вида на основната си
дейност
28.06.2019 г.

Предварителни данни
за 2018 г. 31.10.2019 г.
Окончателни данни за
2018 г. 28.02.2020 г.

Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

начало - 01.10.2017 г. Доклад за изпълнението на
завършване на
дейностите по проекта
проекта - 01.04.2019 г.

9

33818

48700

8389

Държавен
бюджет
(лева)

10

75504

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

33818

48700

83893

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

206

Задължително

8

Форма на предоставяне

начало - 01.03.2018 г. Файлове съгласно утвърден
завършване на
формат, Доклад за
проекта - 01.03.2020 г. изпълнението на дейностите
по проекта

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

120

ТЕМА 5.6. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Използване на геокодове във всички Еднократно
фази на преброяване на населението
и подобряване използването на
данни от административни
източници

административни
източници

6

Подобряване на
използването на
административни
източници (ESS.VIP Admin
Работен пакет 6 пилотни
изследвания и приложения)
- проект на ЕК

5

205

4

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Статистически данни
Задължително
на НСИ и
Националното
сдружение на общините
в Република България,
оценка на
статистически данни

1

Източници и форма
на събиране на
данните

Суб-национална статистика Събиране, оценка и предоставяне на Еднократно
- проект на ЕК
данни за урбанизирани градски
зони, съгласно одобрена от Евростат
териториална разбивка и набор от
показатели

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

204

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Повишаване на
Формиране на данни за
иновационния капацитет на иновационната дейност на микро-,
малките и средните
малки и средни предприятия
предприятия
(SMEINNOBOOST) проект по програма
„Балкани - Средиземно
море 2014 - 2020“

210

Използване на ИКТ в
Данни за използването на
домакинствата и от лицата - информационно-комуникационни
проект на ЕК
технологии (ИКТ) в домакинствата
и от лицата; национално ниво,
статистически райони и областно
ниво

Използване на ИКТ и еДанни за използването на
Извадково
търговия в предприятията - информационно-комуникационни
Годишно
проект на ЕК
технологии (ИКТ) в предприятията;
национално ниво

211

212

Извадково
Годишно

Извадково
Еднократно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Доброволно

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
07.06.2019 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните от
предприятията от
нефинансовия сектор

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

06.12.2019 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад за изпълнението на
дейностите по проекта;
Информационна услуга по
заявка

начало на проекта Данни и доклад
01.08.2017 г.
завършване на
проекта - 31.07.2019 г.

начало на проекта Данни и доклади за Евростат
01.01.2018 г.
завършване на
проекта - 30.06.2020 г.

30.06.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Персонално интервю на Доброволно
06.12.2019 г.
домакинства и лица на април-май 2019 г.
възраст от 16 до 74
години чрез анкетна
карта

Чрез анкетна карта на
електронен носител

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
31.03.2019 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятия от
нефинансовия и
финансовия сектор

5

Източници и форма
на събиране на
данните

52186

72250

132003

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

72193

91147

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

124397

163397

132003

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 5.7. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Формиране на данни по нови
показатели за иновациите.
Внедряване на SDMX формат за
предоставяне на данни за
иновациите на Евростат

Статистика на
научноизследователската и
развойна дейност и на
иновационната дейност
през 2018 година - проект
на ЕК

209

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Иновативни предприятия по видове Изчерпателно
иновации, оборот от иновации,
За всяка четна
разходи за иновации, иновационно година
сътрудничество; национално ниво

1

Иновационна дейност

3

2

№

208

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 1

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

Актуализиране на
указанията за попълване на
докладите за качество във
формат ESQRS

Разработване на средство за
самооценка на качеството
на статистическите
изследвания

Разработване на
национална структура на
метаданни за процеса
(NPMS) за всички
статистически изследвания
и зареждането им в
националното ИТ средство
за съхранение на справочни
метаданни

215

216

217

Дейности по подпомагане на
статистическите експерти за
разработване и внедряване на
NPMS

Дейности за подготовка за
прилагане на средство за
самооценка на качеството на
статистическите изследвания на
български език
Текущо

Текущо

NPMS структура

DESAP Въпросник

Задължително

Задължително

Задължително

Задължително

Доброволно

28.06.2019 г.

31.12.2019 г.

31.12.2019 г.

31.12.2019 г.

31.01.2019 г.

Документ

Въпросник

Документ

Интернет;
Доклад

Интернет;
Доклад

32680

22064

13239

24433

15109

10

ЕК
(лева)

32680

22064

13239

24433

15109

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Контролен списък

Въпросници

Анкетни карти, които
се попълват от
потребителите на
статистическа
информация електронен вариант (в
Интернет страница на
НСИ)

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

122

Изготвяне на ясни указания за
Текущо
коректно попълване на докладите за
качество от статистическите
експерти

Осигуряване на качеството Дейности по мониторинг
Текущо
в Националната
прилагането на Кодекса на
статистическа система
европейската статистическа
практика и внедряване на Общата
рамка за осигуряване на качеството
в НСС

214

Изследване на удовлетвореността на Текущо
потребителите от предоставяните
статистически информационни
продукти и услуги

Удовлетвореност на
потребителите от
предоставяните
статистически
информационни продукти и
услуги

213

ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Координиране на
дейностите по Плана за
действие по изпълнение на
препоръките
от Партньорската проверка
2014 в НСИ

220
Текущо

Текущо

Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Провеждане на
интервюта

Интервю и
инструментариум към
Ръководството за
вътрешни одити на
НСИ

Поддържане на среда за
обмен на електронни
документи

Поддържане и
администриране на
централизираните бази
данни

Поддържане на сървъри,
комуникационната мрежа,
персонални и други
технически средства и
съпровождане на системен
софтуер

Създаване на BackUp
център на територията на
база Сливек

221

222

223

224

Текущо

Текущо

Текущо

Задължително

Задължително

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Текущо

Текущо

Текущо

29.03.2019 г.

31.12.2019 г.

31.12.2019 г.

7

Срок

Отчетен доклад до Евростат

Доклад

Доклад

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

42081

82504

96748

11070

6976

12882

15349

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

42081

82504

96748

11070

6976

12882

15349

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Поддържане на резервни копия на:
виртуалната среда, приложен
софтуер, бази данни, електронни
документи

Поддържане и съпровождане на
Текущо
техническите средства и системния
софтуер в НСИ. Закупуване на нови
апаратни средства

Поддържане на системите за
управление на бази данни на
статистическите информационни
системи и Подпомагащия център

Създаване и поддържане на среда
за предаване и приемане на
електронно подписани документи

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Проследяване на изпълнението на
предприетите действия относно
препоръките от Партньорската
проверка

Поддържане на Системата Провеждане на независим външен
за управление на
одит на СУК
качеството (СУК) съгласно
стандарта ISO 9001: 2015

219

1

Вътрешни одити по
Провеждане на вътрешни одити по
качеството на
качеството на статистическите
статистическите процеси и процеси и продукти в НСИ
продукти

3

2

№

218

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
С Т Р. 1 2 3

Текущо

Текущо

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
Статистически данни
на НСИ от изследвания
с годишна и друга
периодичност.
Данни от
административни
източници - ЕСГРАОН,
Търговски регистър,
Регистър Булстат,
Персонален регистър на
осигурените лица,
Декларантски регистър,
Регистър по ЗДДС и др.

Данни от
Задължително
административни
източници –
Персонален регистър на
осигурените лица,
информационни
системи на МОН,
регистър по ЗДДС и
други административни
регистри и
информационни
системи

5

Източници и форма
на събиране на
данните

8

Форма на предоставяне

Съгласно сроковете в Бази данни
технологията за
обработка и
поддържане на
съответната ИС

Съгласно сроковете в Информационна услуга по
споразуменията за
заявка;
обмен на данни
Бази данни

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

61669

161892

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

161892

61669

11

Бюджет
(лева)

124

Изпълнение на технологични
процедури за поддържане
актуалността на микроданните и
макроданните.
Формиране на изходни данни от
поддържаните информационни
системи

Приложно администриране
и поддържане на
информационни системи:
ИС "Демография";
ИС "Бизнес статистика";
ИС "Макроикономическа
статистика"
Система за електронни
формуляри;
ИС "Регистър на
статистическите единици";
ИС "Външна търговия";
ИС "Потребителски цени";
ИС "Краткосрочна бизнес
статистика"
ИС "Статистически
класификации";
ИС "Инфостат";
ИС "Автоматично
консолидиране на бизнес
показатели"
Национален регистър на
населените места;
Общ регистър на
търговците;
Подпомагащ център
Дигитална библиотека

226

1

Първична обработка и
Първична обработка и съхранение
съхраняване на данни от
на данните
административни регистри
и информационни системи

3

2

№

225

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Пилотно въвеждане на
технологията "тънки
клиенти"

Поддържане и
Поддържане и администриране на
администриране на SPSS и SPSS и SAS
SAS
Система за управление на Поддържане на Система за
сигурността на
управление на сигурността на
информацията в НСИ
информацията в НСИ
Подобряване на ИТ
Разработване, изграждане и
сигурността в ЕСС за обмен въвеждане на Система за
на конфиденциална
управление на сигурността на
статистическа информация - информацията в НСИ
проект на ЕК

227

228

229

230

231

233

Разработване на софтуерни
процедури и изпълнение на
нерегламентирани заявки от
вътрешни и външни потребители

Еднократно

Текущо

Текущо

Разработване на приложен софтуер Текущо
за онлайн или офлайн събиране на
информация, въвеждане,
актуализация, контрол и обработка
на данни от статистически
формуляри
Разработване на приложен софтуер
за извеждане на регламентирани
изходни таблици с агрегирана
информация от статистическите
изследвания. Разработка на софтуер
за таблети, предназначен за анкетни
проучвания.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Статистически данни
на НСИ

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен
носител и данни от
административни
източници

Файлове с данни / Бази
данни

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен или електронен
носител и данни от
административни
източници
Файлове с данни / Бази
данни

5

Източници и форма
на събиране на
данните

начало на проекта 01.01.2019 г.
завършване на
проекта - 31.12.2019 г.

8

Форма на предоставяне

Продължение от 2018 База данни
г.

Продължение от 2018
г.
31.12.2019 г.

Съгласно сроковете
на съответните
статистически
изследвания

Съгласно сроковете
на постъпилите
заявки

Съгласно сроковете
на съответните
статистически
изследвания

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

30000

21572

78195

57069

23693

120187

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

30000

21572

78195

57069

23693

120187

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

232

Текущо

Реализация на
нерегламентирани заявки
от вътрешни и външни
потребители

Технологична обработка на Кодиране, първоначален контрол,
Текущо
данните от статистическите въвеждане и обработка на данни по
изследвания
статистически изследвания

Текущо

Разработване и поддържане
на приложен софтуер за
статистическите
изследвания, разработка на
софтуер за таблети,
предназначен за анкетни
проучвания

1

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

1

234

3

2

№

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

10.2019 г. -12.2020 г.

01.2019 г. -12.2019 г.

01.2019 г. -12.2019 г.

Реализиране
чрез договор за
разработка
Реализиране
чрез договор за
надграждане
Реализиране
чрез договор за
разработка
Реализиране
чрез договор за
разработка
Реализиране
чрез договор за
разработка
Реализиране
чрез договор за
разработка

Реализиране
чрез договор за
разработка

в) Информационна система Изграждане
"Образование"

е) Информационна система Изграждане
"Здравеопазване"

з) Информационна система Изграждане
"Геопространствена
инфраструктура за
статистически изследвания
в НСИ"
и) Информационна система Изграждане
"Единна платформа за
анкети"

й) Статистическа база и
информационна система за
мониторинг на европейски
и национални стратегии и
регионална политика

„Изграждане на статистическа база Реализиране
и на информационна система за
чрез договор за
мониторинг на европейски и
разработка
национални стратегии и регионална
политика“ проект по ОПДУ

ж) Информационна система Изграждане
"Преброяване 2021"

База данни

База данни

База данни

База данни

База данни

05.2016 г. - 03.2019 г. База данни

06.2019 г. -12.2020 г.

01.2019 г. -12.2019 г.

01.2019 г. -12.2019 г.

База данни

База данни

База данни

464633

9

Оперативна
програма
"Добро
управление"

10

ЕК
(лева)

464633

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

д) Информационна система Изграждане
"Околна среда и
енергетика"

01.2019 г. -12.2019 г.

10.2019 г. -12.2020 г.

б) Информационна система Развитие на нови функционалности Реализиране
"Бизнес статистика"
и технологично обновяване
чрез договор за
разработка

База данни

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

126

г) Информационна система Развитие
"Инфостат"

01.2019 г. -12.2019 г.

Реализиране
чрез договор за
разработка

а) Информационна система Мигриране и актуализация на
"Външна търговия"
функционалности

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

31.12.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Развитие на
информационните системи

ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Продължава от 2018
г.
Продължава от 2018
г.

Текущо

Текущо

Добавяне на функционалности,
модули, типове съдържание,
справки и др.
Добавяне на функционалности,
модули и др.

р) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Интранет сайт
с) Актуализиране,
поддържане и развитие на
Дигиталната библиотека

Статистически данни
на НСИ

База данни

База данни

База данни

База данни

Продължава от 2018
г.

Разработване на аналитични
Текущо
приложения и технологични
процедури с използването на
статистическия пакет SPSS Statistics
Server 19.0 и превръщането му в
основна аналитична платформа.
Използване на SPSS Statistics Server
за постепенно преминаване към
централизирани системи с
децентрализиранo въвеждане на
статистически формуляри и за
разработване на Data Warehouse
(DW) върху единна аналитична
среда

База данни

Продължава от 2018
г.

Статистически данни
на НСИ

9

Държавен
бюджет
(лева)

Оперативна
програма
"Добро
управление"

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

п) Разработване на
аналитични приложения с
SPSS Statistics Server с
използването на
централизирани Oracle,
Informix и SQL Server Бази
данни.

База данни

Продължава от 2018
г.

База данни

База данни

8

Форма на предоставяне

Статистически данни
на НСИ

01.2019 г. -12.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Развитие и актуализация на ИС
Текущо
"Регистър на статистическите
единици"
Усъвършенстване и актуализация на Текущо
ИС "Краткосрочна бизнес
статистика"
Внедряване на ИС "Човешки
Текущо
ресурси"

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Статистически данни
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Текущо

Внедряване и поддръжка на ИС
"Автоматично консолидиране на
бизнес показатели"

Реализиране на ЦАИС „Единна
Реализиране
входна точка“ за подаване на
чрез договор за
годишни финансови отчети и
разработка
статистика в машинночетим формат
и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)

3

2

№

к) ЦАИС „Единна входна
точка“ за подаване на
годишни финансови отчети
и статистика в
машинночетим формат и
интеграция с НАП, НСИ,
АВ (ТР)
л) Поддръжка на ИС
"Автоматично
консолидиране на бизнес
показатели"
м) Развитие и актуализация
на ИС "Регистър на
статистическите единици"
н) Информационна система
"Краткосрочна бизнес
статистика"
о) Внедряване на ИС
"Човешки ресурси"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 7

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Методологична помощ,
анализи и обучения по
специфични статистически
проблеми

Статистически
класификации

Разработване на
самообяснителни текстове
към Комбинирана
номенклатура 2020

Актуализиране на списъка
със стандартните
статистически показатели

Поддържане на "Редактор
за метаданни" като единна
точка за предаване на
метаданни до Евростат

Поддържане на данни в
Специалния стандарт за
разпространение на данни
Плюс (SDDS Plus) на МВФ

Поддържане на
Информационна система
"Статистически
класификации"

235

236

237

238

239

240

241

Текущо

Статистическите класификации,
които се използват в
статистическата практика
Текущо

Предоставяне на данни и метаданни Текущо
за Електронния бюлетин на МВФ и
за Националната страница с
обобщени данни Плюс (National
Summary Data Page Plus – NSDP
Plus) на Интернет страницата на
БНБ

Поддържане на софтуерно
приложение "Редактор за
метаданни" като единна точка за
предаване на метаданни до Евростат

Еднократно

Национални
класификации,
поддържани и
използвани от НСИ и
други органи на
статистиката

Евростат

Утвърдена европейска
класификация CN

Европейски и
международни
класификации;
нормативни документи

Текущо

Текущо

Текущо

31.05.2019 г.

31.12.2019 г.

Текущо

Текущо

Национална база данни на
ИС "Статистически
класификации"

Таблици с данни и метаданни

файлове с метаданни

Интернет

Методологични материали,
свързани с прилагането на
класификациите: указания,
становища, кореспондиращи
таблици; актуализиране на
класификации в ИС
"Статистически
класификации"

Методологични материали,
ръководства, указания и
презентационни материали

8

Форма на предоставяне

9

10036

9369

9369

2206

6976

28716

66622

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

10036

9369

9369

2206

6976

28716

66622

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Подготовка на списъка със
стандартните статистически
показатели

Поддържане на стандартни
статистически класификации макроикономически, функционални,
продуктови и други. Поддържане на
кореспондиращи таблици.

Съгласно "Концепцията
за
научноизследователска
дейност на НСИ" и
текущи потребности на
звената в НСИ

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

128

По европейски
регламенти и
международни
стандарти, по
зададени
въпроси; чрез
статистическит
е изследвания
Подготовка на български вариант на Еднократно
самообяснителните текстове

Разработване на методологии и
интердисциплинарни анализи
съобразно потребностите на НСИ,
организиране на обучения,
проучване и внедряване на
специализиран статистически
софтуер.

ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Анализ на динамиката на доходите, Еднократно
потреблението и спестяванията на
домакинствата и сравнение с други
източници на данни: НОИ, парична
статистика, и др.

Прилагане на методология за
отнасяне на финансови и
нефинансови предприятия към
сектор държавно управление.

Поддържане на база с
метаданни за
статистическите
изследвания

Национален регистър на
населените места

Оценка на точността на
статистическите
изследвания, които
адресират доходи,
потребление и спестявания
на домакинствата

Оказване на
методологическа помощ
при възникване на
практически казуси: напр.
разширяване на обхвата на
държавния сектор,
прехвърляне на активи и
пасиви от балансите на
предприятия в баланса на
държавния сектор

Методика за краткосрочно Разработване на методика.
прогнозиране на временни
редове

Подготовка на план за
семинари и обучения

242

243

244

245

246

247

248

Текущо

Текущо

Статистически и
административни данни

31.01.2019 г.

31.12.2019 г.

Постоянен

28.06.2019 г.

Текущо

Текущо

Текущо

7

Срок

План за провеждане на
семинари и обучения в
учебна база Сливек

Методика

решение на практически
казус

Доклади за точността на
оценките и препоръки за
подобряване на точността

Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
База данни

Интернет;
База данни

Национална част от
номенклатурата на Евростат

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

2310

5516

5776

5776

15044

12132

11070

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

2310

5516

5776

5776

15044

12132

11070

11

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Преценка на необходимостта и
Еднократно
актуалността на темата на
семинарите заедно с директорите на
дирекции

Еднократно

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Данни от
Задължително
административни
източници – МЗХГ и
Агенцията по геодезия,
картография и кадастър
за координатите и
границите на
землищата на
населените места

Национални справочни
метаданни

Национален регистър
на населените места;
официални документи

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ДЪРЖАВЕН

при възникване
на практически
казус

Актуализиране на данните за
Текущо
териториалните, административнотериториалните единици и
районите съгласно нормативни и
административни актове;
формиране на ЕКАТТЕ (Единен
класификатор на административнотериториалните и териториалните
единици)

Поддържане на база със справочни
метаданни (във формат ESMS,
ESQRS и NPMS)

Актуализиране и поддържане на
българската част от Европейската
класификация на териториалните
единици за статистически цели
(Евростат - NUTS)

Европейска класификация
на териториалните единици
за статистически цели
(Евростат - NUTS)

1

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
С Т Р. 1 2 9

Статистически публикации Съставителство, редакционна
обработка и разпространение на
статистическите печатни и
електронни издания, включващи
изследвания на НСИ съгласно
Издателския план на НСИ за 2019
година

255

Публикуване на статистически
данни в отворен формат на
националния портал за отворени
данни

Публикуване на данни на
националния портал за
отворени данни

254

Поддържане на Интернет сайтове,
публикуване и обновяване на
информационното им съдържание;
Развитие и актуализиране на
Интернет сайтовете за мобилни
устройства

Интернет сайтове на НСИ

Текущо

Текущо

Текущо

Статистически данни
на НСИ и органите на
статистиката;
Данни от
административни
източници

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

Задължително
за данните от
административни източници

Различни източници на Задължително
данни: данни от
Наблюдението на
работната сила и
административни
данни.

Различни източници на Задължително
"големи данни".

Таблици

Работеща система за
резервации

8

Форма на предоставяне

68897

Интернет;
Общи печатни и електронни
публикации;
Специализирани печатни и
електронни публикации;
Абонамент, продажба,
консултации по телефона, по
имейл и на място в ЦУ и ТСБ

Съобразно сроковете
в Издателския план на
НСИ за 2019 г. и в
други документи

53165

15000

5776

20000

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Съобразно Календара Интернет
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Съобразно Календара Интернет
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Начало - 30.09.2018 г. Технически доклад
Приключване на
проекта - 30.09.2020 г.

Начало - 01.11.2018 г. Файлове с данни,
Приключване на
методология и доклад
проекта - 01.11.2020 г.

31.01.2019 г.

29.03.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

5776

68897

20000

53165

15000

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

253

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Различни източници на Доброволно
"големи данни".

5

Източници и форма
на събиране на
данните

130

252

ESSnet "Големи данни II" - Внедряване на пилотни проекти от Текущо
проект на ЕК
ESS net on Big data I и разработване
на пилотни проекти с нови
източници Big data.
Подобряване на качеството Връщане на динамичните редове
Текущо
на наблюдението на
след промяна на методологията на
работната сила - проект на наблюдението.
ЕК

251

Внедряване на пилотни проекти от Текущо
ESS net on Big data I и разработване
на пилотни проекти с нови
източници Big data.

Производство и
публикуване на
експериментална
статистика от източници на
Big data

Еднократно

4

250

1

Разработване на система за Внедряване на програмен продукт
резервации с цел ефективно
използване и планиране на
заетостта на почивните
бази

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

249

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

№

1

Осъществяване на дейностите в
съответствие с Правилника за
предоставяне на анонимизирани
данни за научни и изследователски
цели

Консултации, предоставяне на
Текущо
информация на място, организиране
и участие в срещи с експерти от
НСИ
Изготвяне на съобщения за пресата; Текущо
Организиране и провеждане на
пресконференции; Координиране на
връзки с медиите на национално и
международно ниво; Организиране
на радио- и телевизионни интервюта
с ключови експерти на НСИ

Предоставяне на данни на
министерства и ведомства
по сключени споразумения
за информационен обмен

Предоставяне на
статистическа информация
по международни
въпросници

Предоставяне на
анонимизирани данни за
научни и изследователски
цели

Работа с клиенти в
Приемната на НСИ

Връзки с медиите

257

258

259

260

261

Текущо

Текущо

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни и
метаданни на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Анонимизирани микроданни

Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

Интернет;
Прессъобщения;
Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща;
ИС”Инфостат”

8

Форма на предоставяне

Съобразно Календара Интернет;
за разпространение на Прессъобщения;
резултатите от
Пресконференции
статистическите
изследвания

Текущо

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания

Съобразно Календара
за разпространение на
резултатите от
статистическите
изследвания и
текущите дейности на
НСИ;
Получени
потребителски
запитвания за
предоставяне на
информация

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

35519

35519

9929

7668

25456

84842

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

35519

35519

9929

7668

25456

84842

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Сътрудничество по поети от НСИ
ангажименти към международни
институции и служби по
предоставяне на данни от
статистически изследвания

Сътрудничество по поети от НСИ
Текущо
ангажименти към министерства и
ведомства по предоставяне на данни
от статистически изследвания

Контрол върху конфиденциалността
на предоставяната информация

Работа по текущи заявки на клиенти
от страната и чужбина

Предоставяне на информация на
клиенти (от страната и чужбина) по
периодични заявки/договори

Предоставяне на
резултатите от
статистическите
изследвания на НСИ
Текущо

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

256

Обявяване на резултатите от
статистическите изследвания

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 1

База данни за
разпространение

Проектиране, разработване, Проектиране, разработване,
внедряване и поддръжка на внедряване и поддръжка на
електронни услуги за еелектронни услуги за е-управление
управление

Евростат
ESDS Help Desk

Свързани отворени данни - Създаване на консорциум, който ще Текущо
проект на ЕК
разработи платформа и среда за
преминаване на статистически
данни в pdf, xls, csv и др. формати
към свързани отворени данни.
Разработване на методология и
измерване на качеството на
"свързаните отворени данни" в
официалната статистическа
практика.

264

265

266

267

Подпомагане на потребителите на
европейска статистическа
информация

Текущо

Пазар на труда,
Преброяване,
Територия, EU-SILC

Европейски
статистически данни

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Интернет, телефон

Документ

Интернет

Интернет;
Достъп чрез интернет до бази
данни;
Електронен каталог на
книгите и списанията;
Дигитален фонд на
националните статистически
издания и редки и ценни
публикации

Печатни и електронни
публикации. Консултации по
имейл, телефон и на място.

8

Форма на предоставяне

Начало - 23.11.2017 г. Файлове с данни,
Приключване на
методология и доклад
проекта - 23.05.2019 г.

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

76339

23105

239666

11983

63670

110355

76339

23105

11

9579

227683

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

9579

63670

110355

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Текущо

Статистически данни и
метаданни на НСИ

Консултации с
библиотеки от страната
и чужбина и
доставчици на
специализирани
софтуерни продукти и
внедряване на
съвременни
библиотечни
информационни
технологии

Статистически печатни
и електронни
публикации на НСИ и
други международни
организации

5

Източници и форма
на събиране на
данните

132

Конвертиране и зареждане на данни Текущо
към базата данни за
разпространение; Управление и
архивиране на данни в базата данни
за разпространение

Администриране и поддържане на Текущо
информационно-търсещата
библиотечна система и
предоставяне на информационни
услуги в библиотеката на НСИ;
Управление и дигитализиране на
библиотечните фондове на НСИ;
Оптично разпознаване на символи в
дигитални копия на публикации и
подготовка на дигитални колекции
за пълнотекстово търсене

Дигитална библиотека на
НСИ

263

4

Консултации, предоставяне на
Текущо
статистически печатни и електронни
публикации на място - в читалнята
на НСИ, организиране на изложби и
посещения на студенти

1

Библиотека на НСИ

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

262

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

Подкрепа за дейности за
статистическата грамотност
в областта на
конкуренцията,
игровизацията,
електронното обучение проект на ЕК

Подкрепа за дейности за
статистическата грамотност
в областта на
конкуренцията,
игровизацията,
електронното обучение
2019 г. - проект на ЕК

№

1

268

269

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Устойчиво развитие на дейностите Текущо
за повишаване на статистическата
грамотност на образователния
сектор в България, осъществени
през 2018 година, както и
стартиране на нови дейности провеждане на втората Европейска
статистическа олимпиада - в два
кръга - национален и европейски,
обогатяване на е-платформата за
обучение по статистика, както и
адаптиране на приложения за игрово
представяне на статистическата
информация

Осъществяване на редица дейности, Текущо
свързани с повишаване на
статистическата култура на ученици
и студенти - провеждане на
Европейска статистическа
олимпиада - в два кръга национален и европейски,
разработване на е-платформа за
игрово представяне на
статистическата информация и
разработване на модул за е-обучение
по статистика

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Европейски и
национални
статистически данни

Европейски и
национални
статистически данни

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Начало - 01.01.2019 г. Рубрика на сайта, в която ще
Приключване на
се публикува текуща
проекта - 31.12.2019 г. информация, прессъобщения,
новини и др.

Начало - 10.10.2017 г. Рубрика на сайта, в която ще
Приключване на
се публикува текуща
проекта - 10.03.2019 г. информация, прессъобщения,
новини и др.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

14218

57114

Държавен
бюджет
(лева)

127966

133266

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

142184

190380

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 3

3

2

№

1

Възникнали кризисни
събития

Специализирана
статистическа
информационна система

270

271

Изчерпателно
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Търговски дружества,
териториалната
администрация и
заинтересованите
министерства и
ведомства
По степен на
готовност

Чрез формуляр на
Задължително
хартиен носител или
31.03.2019 г.
чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
общинските
администрации

5

Източници и форма
на събиране на
данните

8

Форма на предоставяне

Текущо по степен на
готовност

Информационна услуга по
заявка;

Предварителни данни -Интернет;
30.08.2019 г. ;
Информационна услуга по
Окончателни данни - заявка
29.11.2019 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

24693

31479

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

24693

31479

11

Бюджет
(лева)

134

Актуализация на единна
Годишно - по
номенклатура от показатели за
степен на
управление при кризи от всякакъв готовност
характер и определяне на основни
производители на стоки и услуги от
първа необходимост
Съгласно годишна План-програма,
съгласувана с оторизираните органи
за планиране и отчитане при
кризисни ситуации. Разработване на
инструментариум и програмно
осигуряване на статистическо
проучване свързано с кризисното
планиране

Специализирано статистическо
изследване на кризисните събития
за нуждите на управлението при
кризи; национално, областно и
общинско ниво

ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Лечебни заведения за
извънболнична помощ

Лечебни заведения за
болнична помощ

Психиатрични заведения

272

273

274
Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Чрез електронен
формуляр от
психиатричните
заведения

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения за
болнична помощ

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения за
извънболнична помощ

Задължително
15.02.2019 г.

Задължително
15.02.2019 г.

Задължително
15.02.2019 г.

25.04.2019 г.

30.05.2019 г.

30.05.2019 г.

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикации на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Доклади за Министерство на
здравеопазването

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Ресурси и дейност на
психиатричните заведения;
национално и областно ниво

Ресурси и дейност на лечебните
заведения за болнична помощ;
национално и областно ниво

Ресурси и дейност на лечебните
Изчерпателно
заведения за извънболнична помощ; Годишно
национално и областно ниво

ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” КЪМ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)

ІІ. ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА 2019 ГОДИНА

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 5

Ресурси и дейност на
онкологичните заведения;
национално и областно ниво

Ресурси и дейност на
пневмофтизиатричните заведения;
национално
и областно ниво

Онкологични заведения

Пневмофтизиатрични
заведения

Центрове за трансфузионна Ресурси и дейност на центровете за Изчерпателно
хематология
трансфузионна хематология;
Годишно
национално
и областно ниво

277

278

279

Чрез електронен
формуляр от центрове
за трансфузионна
хематология

Задължително
15.02.2019 г.

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
15.02.2019 г.
пневмофтизиатричните
заведения

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
15.02.2019 г.
онкологични заведения

29.03.2019 г.

25.04.2019 г.

25.04.2019 г.

25.04.2019 г.

30.05.2019 г.

7

Срок

Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Информационна услуга по
заявка

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Информационна услуга по
заявка
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Задължително
15.02.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Чрез електронен
Задължително
формуляр от центрове 15.02.2019 г.
за спешна медицинска
помощ

Чрез електронен
формуляр от кожно венерологичните
заведения

5

Източници и форма
на събиране на
данните

136

Ресурси и дейност на центровете и Изчерпателно
филиалите за спешна медицинска
Годишно
помощ; национално и областно ниво

Центрове за спешна
медицинска помощ

Изчерпателно
Годишно

4

276

Ресурси и дейност на кожно венерологични заведения;
национално и областно ниво

1

Кожно - венерологични
заведения

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

275

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Регистрирани заболявания
от злокачествени
новообразувания

283
Изчерпателно
Годишно

Заболеваемост и болестност от
Изчерпателно
кожно-венерологични заболявания; Годишно
национално и областно ниво

Регистрирани заболявания
от венерически болести

282

Задължително
15.02.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Задължително
28.02.2019 г.

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
28.02.2019 г.
онкологични заведения

Чрез електронен
формуляр от кожно венерологичните
заведения

Чрез електронен
Задължително
формуляр от
28.02.2019 г.
пневмофтизиатричните
заведения

Чрез електронен
формуляр от центрове
за хемодиализа

5

Източници и форма
на събиране на
данните

25.04.2019 г.

25.04.2019 г.

25.04.2019 г.

29.03.2019 г.

7

Срок

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Заболеваемост и болестност от
злокачествени новообразувания;
национално и областно ниво

Заболеваемост и болестност от
Изчерпателно
активна туберкулоза и хронични
Годишно
неспецифични белодробни
заболявания; национално и областно
ниво

Регистрирани заболявания
от активна туберкулоза и
хронични неспецифични
белодробни заболявания

281

4

Ресурси и дейност на центровете за Изчерпателно
хемодиализа; национално и
Годишно
областно ниво

1

Центрове за хемодиализа

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

280

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 7

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Регистрирани заразни заболявания; Изчерпателно
национално и областно ниво
Годишно

1

Регистрирани заразни
заболявания

3

2

№

284

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Чрез електронен
формуляр от РЗИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

7

Срок

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително
30.01.2019 г.
до 5-то число месечен отчет за
предходния
месец;
до 09.01.2019 г. за годишния
отчет

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НЦОЗА

11

Бюджет
(лева)

С Т Р.
138
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

287

Експертно решение на
ТЕЛК

Чрез електронен
формуляр от всички
лечебни заведения със
стационар

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително

Задължително
28.02.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

30.05.2019 г.

30.05.2019 г.

7

Срок

Интернет страница на
НЦОЗА;
Анализи;
Публикации

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикации на НЦОЗА;
Специализирана печатна и
електронна публикация:
"Здравеопазване";
Световна Здравна
Организация - Статистическа
база данни Здраве за всички;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Трудови злополуки

Трудови злополуки, станали с
осигурени лица; причини и
обстоятелства довели до трудова
злополука; национално и областно
ниво
Изчерпателно
Годишно

Информационна
Задължително
система за социално
осигуряване на НОИ,
подсистема "Трудова
злополука"; съгласно
Статистическа система
"Трудови злополуки" и
Наредбата за
установяване,
разследване,
регистриране и
отчитане на трудовите
злополуки

ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Данни за 2017 г. 20.08.2019 г.

Интернет страница на НОИ;
Общи печатни и електронни
публикации;
Данни и метаданни за
Евростат и международни
организации

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НЦОЗА

Бюджет на
НЦОЗА

11
Бюджет на
НЦОЗА

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

Бюджет на
НЦОЗА

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "АНАЛИЗ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ" КЪМ НОИ

Брой, тежест и срок на инвалидност, Изчерпателно
пол и възраст
Годишно

Лица с трайно намалена
работоспособност/вид и
степен на увреждане

4

286

1

Хоспитализирани случаи в Случаи на хоспитализации по вид Изчерпателно
лечебните заведения със
на заболяването (по МКБ - 10 - та
Годишно
стационар
ревизия); по възрастови групи 0, 0 17, 18 - 64 и над 65 години;
национално и областно ниво

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

285

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9

Интегрирана статистика на
социалната защита
(ESSPROS) - модул за
получателите на пенсии

Данни за бенефициентите на пенсии Изчерпателно
по схеми и функции - модул за
Годишно
получателите на пенсии;
национално ниво

Информационна
система за социално
осигуряване, регистър
"Пенсии"

Задължително
04.04.2019 г.

Данни за 2018 г.
30.08.2019 г.

Данни за 2017 г. 20.08.2019 г.

7

Срок

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет страница на НОИ;
Общи печатни и електронни
публикации;
Данни и метаданни за
Евростат

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НОИ

Бюджет на
НОИ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Информационна
Задължително
система за социално
осигуряване на НОИ,
подсистема
"Професионална
болест"; съгласно
Статистическа система
"Професионални
болести", Наредба за
реда на съобщаване,
регистриране,
потвърждаване,
обжалване и отчитане
на професионалните
болести, Списък на
професионалните
болести и
Информационна
система "Демография"
на НСИ

5

Източници и форма
на събиране на
данните

140

289

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Нововъзникналите случаи на
Изчерпателно
признати професионални болести
Годишно
през отчетния период, т.е. тези
професионални болести, които са
признати за първи път през
наблюдаваната година.
Случаите на професионални
болести, които в миналото, т.е.
преди отчетната година, са били
признати като професионални
болести с временна
неработоспособност или трайно
намалена работоспособност, но по
време на отчетната година лицето е
починало поради признатата
професионална болест.

1

Професионални болести

3

2

№

288

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

1

290

3

2

№

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Въздушен транспорт

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Данни за движения по трасетата

Изразходвано гориво и извършени
превози

Задължително
28.02.2019 г.

Задължително
22.02.2019 г.

28.06.2019 г.

28.03.2019 г.

30.05.2019 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
ГДГВА

Бюджет на
ГДГВА

ВЕСТНИК

Чрез отчетна форма от
авиационните
превозвачи

Чрез отчетна форма от
ДПРВД

Чрез отчетни форми от Задължително
авиационни оператори, 30.04.2019 г.
летищни
администрации и
ДПРВД

07.03.2019 г.

Финансови данни за летища,
авиационни оператори и РВД

Задължително
22.02.2019 г.

Общи печатни и електронни
публикации;
Форми за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка
Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Общи печатни и електронни
публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Чрез отчетна форма от
авиационни оператори

Изчерпателно
Годишно

Предварителни
годишни данни за
2018 г. 22.02.2019 г.;
Окончателни
годишни данни за
2018 г. 30.05.2019 г.

Парк ВС и персонал; национално
ниво

Задължително
15-то число след
отчетния месец;
13.02.2019 г. Предварителни
годишни данни;
16.05.2019 г. Окончателни
годишни данни

Изчерпателно Чрез отчетни форми от Задължително
3 месеца след
Месечно
летищни
15-то число след отчетното тримесечие
(тримесечно по администрации
отчетния месец
месеци)

Чрез отчетна форма от
авиационните
оператори (месечно и
тримесечно за
операторите,
извършващи редовни
превози, а годишно за
всички останали)

Обем на превозите през летищата общо, по етап на полета и по
начален и краен пункт на полета;
национално ниво

Превозени товари и пътници и
Изчерпателно
извършена работа по вид на превоза; Месечно
национално ниво
Тримесечно
Годишно

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

ДЕЙНОСТИ" НА ГД "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
С Т Р. 1 4 1

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Дейност на морските
пристанища

Дейност на речните
пристанища (вътрешно
водни пътища)

291

292

Речни пристанищни
оператори. Чрез онлайн
система PORTSTAT,
модул „Речни
пристанища” и Речна
БД

Морски пристанищни
оператори. Чрез онлайн
система PORTSTAT,
модул „Морски
пристанища” и Морска
БД

Задължително
4 месеца след
отчетното
тримесечие,
Годишни данни 6 месеца след
отчетния период

Задължително
4 месеца след
отчетното
тримесечие,
Годишни данни 6 месеца след
отчетния период

5 месеца след
отчетното
тримесечие, Годишни
данни - 7 месеца след
отчетния период

5 месеца след
отчетното
тримесечие, Годишни
данни - 7 месеца след
отчетния период

Бюджет на
ИА "Морска
администрац
ия"

Бюджет на
ИА "Морска
администрац
ия"

Специализирани електронни Бюджет на ИА
"Морска
форми на Евростат съгласно
администраци
Регламент (ЕС) 2018/974;
я"
Информационна услуга по
заявка

11

Специализирани електронни Бюджет на ИА
форми на Евростат съгласно
"Морска
администраци
Директива № 2009/42/ЕО;
я"
Информационна услуга по
заявка

10

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

142

Пристанищен трафик,
Изчерпателно
характеризиращ превозените товари Тримесечно и
по вид, начин на превоз, флаг на
годишно
кораба, направление на превозите;
по статистически пристанища

Пристанищен трафик,
Изчерпателно
характеризиращ превозените товари Тримесечно и
по вид, начин на превоз, флаг на
годишно
кораба, направление на превозите;
по статистически пристанища

ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

9

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Месечно събиране на
декларации от дружества,
осъществяващи
вътрешнообщностна
търговия със стоки, които
са регистрирани по система
Интрастат

Контрол на качеството на
предоставяните по система
Интрастат данни от
Интрастат оператори или
упълномощени лица

293

294
Изчерпателно,
върху всички
данни
Месечно

Извадково,
Фирми над
прага за
деклариране по
система
Интрастат и
доброволно
подаващи (под
прага)
Месечно

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации
подадени в НАП;
Данни за
вътреобщностна
търговия от системите
за ДДС и ВИЕС

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации,
подадени в НАП от
Интрастат оператори
или "трети
деклариращи лица"
Задължително
до 14-то и 20-то
число на месеца,
следващ
референтния
период

8

Форма на предоставяне

Предоставяне на
По електронен път с
събраните данни на
квалифициран електронен
НСИ съгласно
подпис
установените срокове
по Инструкцията от
14.02/2011 г. за
предоставяне на
данни за
вътрешнообщностнат
а търговия със стоки
от НАП на НСИ ;
Предоставяне на
обобщени данни на
държавни институции
и организации по
силата на нормативен
акт или подписани
споразумения

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
НАП

Бюджет на
НАП

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
НАП

Бюджет на
НАП

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Прилагане на процедура по
методика за проверки за контрол и
гарантиране на качеството на
събраните данни от декларации на
Интрастат оператори. Въведени
диапазони за контрол в
информационната система на НАП
за събиране на Интрастат
декларации. Съпоставка на
декларираните данни с данни от
други административни източници в
НАП - системи ДДС и ВИЕС.

Деклариране на осъществени
движения на стоки в Общността
между държави-членки на ЕС по
система Интрастат

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

КЪМ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "ИНТРАСТАТ"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 3

1

4

5

Източници и форма
на събиране на
данните

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Подготовка и провеждане на
наблюдение за събиране на
счетоводна и друга информация от
земеделски стопанства (счетоводни
данни за стопанствата за 2018 г. и
текущо за 2019 г. за стопанствата,
които не водят счетоводство) с цел
годишно определяне на доходите
им. Обработка на данните и
изчисляване на променливи.
Извадково
наблюдение на
земеделски
стопанства над
определен праг
Годишно

Преброяване на
земеделските стопанства в
Република България през
2020 година

Подготовка за преброяване на
Изчерпателно
земеделските стопанства през 2020 на всеки десет
г. - данни за структурата на
години
стопанствата - отглеждани култури
и животни, биологично земеделие;
работна ръка; производствени
методи в земеделските стопанства.
Провеждане на пробно преброяване.
Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

Интервю и попълване
на формуляри на
хартиен и електронен
носител от
земеделските
стопанства, включени в
извадката. Допълване
на липсващи данни от
административни
регистри на Държавен
фонд "Земеделие".
Резултати за 2018 г. предварителни 28.02.2020 г.;
окончателни 30.09.2020 г.;
Резултати за 2019 г. предварителни 28.02.2021 г.;
окончателни 30.09.2021 г.

Задължително за 31.12.2019 г.
определените
населени места за
пробно
преброяване до
31.10.2019 г.

28.02.2019 г. - за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2018
г.);
31.05.2019 г. - за
стопанствата,
които водят
счетоводство
(данни за 2018
г.);
текущо през 2019
г. за
стопанствата,
които не водят
счетоводство
(данни за 2019 г.)

Документация за провеждане
на преброяването.

Интернет страницата на
МЗХГ;
Данни за ГД "Земеделие и
развитие на селските райони"
на ЕК;
Информационна услуга по
заявка.

8

Форма на предоставяне

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК

ЕК

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ + ЕК

Финансиран
е от EК
(валутна
сметка на
МЗХГ)

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Система за земеделска
счетоводна информация данни за 2018 и 2019 г.

ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА" В МЗХГ

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

144

296

295

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИСТИКА"

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

Изготвяне на списък на
земеделските стопанства за
анкетиране чрез подобряване на
съществуващия статистически
регистър на земеделските
стопанства. Изготвяне на проект на
статистически въпросник за
преброяването на земеделските
стопанства през 2020 година в
съответствие с изискванията на
регламента за IFS. Разработване на
методика за определяне на
геолокацията на стопанствата по
INSPIRE.

Изследване и проучване на
Годишно
мнението на потребителите, което
ще даде възможност да се направи
реална оценка и анализ на тяхната
удовлетвореност от предоставяните
статистически данни от МЗХГ.

Проект "Модернизиране на
земеделската статистика в
България – разработване на
статистически въпросник и
списък на земеделските
стопанства като част от
подготовката за
преброяване на
земеделските стопанства
през 2020 г. при прилагане
на Регламент (ЕС)
2018/1091 за интегрирана
статистика на земеделските
стопанства (IFS)".

Проучванe на
удовлетвореността на
потребителите от
статистическите данни на
МЗХГ за 2019 г.

1

297

298

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Добиви от полски култури - Площи, производство и средни
Извадково
реколта`2019
добиви от полски култури Годишно
реколта`2019 на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия и
употреба на торове на национално
ниво.

300

Площи, засети с пшеница и ечемик Извадково
през стопанската 2018/2019 г.,
Годишно
изследване на добива преди жътва и
прогноза за производството.
Национално ниво.

Оценка на добива и
прогноза за производството
на пшеница и ечемик реколта`2019

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани и
административна
информация от ИСАК

Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена

ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Бюджет на
МЗХГ

Задължително до Предварителни данни -Обща печатна и/или
30.03.2020 г.;
електронна публикация на
31.12.2019 г.
Окончателни
НСИ;
резултати Специализирана електронна
30.06.2020 г.
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Бюджет на
МЗХГ
15.08.2019 г.

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ.

Документация за отчитане на
проекта пред Евростат.

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

ЕК

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации.

31.07.2019 г.

31.03.2020 г.

16.07.2020 г.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ + ЕК

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

299

16.05.2020 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Анкетна карта за
31.12.2019 г.
електронно изследване

Съгласно
Проект със
сключеното
съфинансиране от
Споразумение с Евростат
Евростат.

4

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 5

Производство на грозде и
вино - реколта`2019

Дейност на предприятията Преработка на плодове и зеленчуци Изчерпателно
за преработка на плодове и през 2018 г. на национално ниво.
Годишно
зеленчуци през 2018 година

303

304

7

Срок

Задължително до 20.04.2020 г.
31.12.2019 г.

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

Задължително до 30.06.2019 г.
30.04.2019 г.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Информационна услуга по
заявка.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 20.04.2020 г.
31.12.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Анкетна карта
Задължително до 20.04.2020 г.
Персонално интервю
31.12.2019 г.
със земеделските
стопани - за
производството на
грозде;
Данни от
административен
източник: ИАЛВ - за
производството на вино

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани и
административна
информация от ИСАК

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани и
административна
информация от ИСАК

5

Източници и форма
на събиране на
данните

146

Площи, производство, средни
Извадково
добиви и реализация на грозде Годишно
реколта`2019, производство на вино
и други продукти на национално
ниво и статистически райони;
Агротехнически мероприятия и
употреба на торове на национално
ниво.

Производство на зеленчуци -Реколтирани площи, производство и Извадково
реколта `2019
реализация на зеленчуци Годишно
реколта`2019, на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия и
употреба на торове на национално
ниво.

4

302

1

Производство на плодове - Площи, производство, средни
Извадково
реколта `2019
добиви и реализация на плодове Годишно
реколта`2019, на национално ниво и
статистически райони;
Агротехнически мероприятия и
употреба на торове на национално
ниво.

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

301

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

1

Птицевъдството в България Брой на птиците към 31.12.2018 г.,
през 2018 година
производство на яйца и угоени
птици за клане през 2018 г. на
национално ниво и статистически
райони.

3

2

№

305

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Извадково
Годишно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

5

Източници и форма
на събиране на
данните

7

Срок

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка.

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 30.04.2019 г.
31.03.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 7

Извадково
Годишно

Изчерпателно
Годишно

Селскостопански животни - Брой на животните към 01.11.2019
ЕРД, ДРД и свине към 1-ви г., производство и реализация на
ноември 2019 година
основни животински продукти.
Национално ниво и статистически
райони.

Преработка на мляко и
Количество преработено мляко и
производство на млечни
производство на млечни продукти
продукти през 2018 година през 2018 г. на национално ниво и
статистически райони.

Производство на месо през Брой на закланите животни и птици Изчерпателно
2018 година
в кланиците и количество месо по
Годишно
видове през 2018 г.
Национално ниво и статистически
райони.

Преработка на мляко и
Количество преработено мляко и
Изчерпателно
производство на млечни
производство на млечни продукти в Месечно
продукти през 2019 година млекопреработвателните
предприятията през 2019 г. на
национално ниво.

308

309

310

Извадково
Годишно

4

307

Брой на пчелните семейства,
производство и реализация на мед
през 2019 г. на национално ниво и
статистически райони.

1

Пчеларството в България
през 2019 година

3

2

№

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

306

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

Ежемесечно
Интернет страницата на
30 дни след отчетния МЗХГ;
месец
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет на
МЗХГ

10

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

ЕК
(лева)

Бюджет
(лева)

ВЕСТНИК

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

Задължително до 30.06.2019 г.
15.04.2019 г.

Задължително до 30.06.2019 г.
30.04.2019 г.

Задължително до Предварителни данни -Обща печатна и/или
15.02.2020 г.,
електронна публикация на
31.12.2019 г.
Окончателни НСИ;
15.05.2020 г.
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка.

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за международни
организации;
Информационна услуга по
заявка.

8

Форма на предоставяне

Държавен
бюджет
(лева)

Източник на финансиране

ДЪРЖАВЕН

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 28.02.2020 г.
31.12.2019 г.

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

148

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

Анкетна карта
Персонално интервю с
пчелари

5

Източници и форма
на събиране на
данните

С Т Р.
БРОЙ 17

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

Производство на месо през Брой на закланите животни и птици Изчерпателно
2019 година
в кланиците и количество месо по
Месечно
видове през 2019 г. на национално
ниво.

3

2

№

311

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

5

Източници и форма
на събиране на
данните

Задължително до 30-то число
след отчетния
месец

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

8

Форма на предоставяне

Ежемесечно
Интернет страницата на
60 дни след отчетния МЗХГ;
месец
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 9

1

Заетост и използване на територията Извадково
на страната през 2019 г.
Годишно
(БАНСИК`2019) на национално
ниво, статистически райони и
области.

Анкетна карта
Директно наблюдение
на терена и
административна
информация от ИСАК

Изследване на употребата
на продукти за растителна
защита

Употреба на продукти за растителна Извадково
защита през стопанската 2017/2018 на 5 години
година на национално ниво.

Анкетна карта
Персонално интервю
със земеделските
стопани

ТЕМА 4.7. СТАТИСТИКА ЗА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Заетост и използване на
територията на България
през 2019 година

8

Форма на предоставяне

31.10.2019 г.

Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации.

Обща печатна и/или
електронна публикация на
НСИ;
Специализирана електронна
публикация на интернет
страницата на МЗХГ;
Въпросник за Евростат и
международни организации.

Ежемесечно
Интернет страницата на
30 дни след отчетния МЗХГ;
месец
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка.

7

Срок

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

Задължително до 30.09.2019 г.
31.03.2019 г.

31.07.2019 г.

Задължително до 25-то число
след отчетния
месец

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

Бюджет на
МЗХГ

11

Бюджет
(лева)

ДЪРЖАВЕН

314

Анкетна карта
Интервю с
управителите на
предприятията

5

Източници и форма
на събиране на
данните

150

313

Изчерпателно
Месечно

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ

Дейност на люпилните в
Брой на заложените яйца за
България през 2019 година инкубация и реализирани
еднодневни пилета през 2019 г. на
национално ниво.

3

2

№

312

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3

2

№

1

4

Начин на
провеждане на
изследването/
дейността

6

Задължение на
респондентите
по предоставяне
на данни

7

Срок

8

Форма на предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

9

Държавен
бюджет
(лева)

10

ЕК
(лева)

Източник на финансиране

11

Бюджет
(лева)

Капацитет на инсталации за Капацитет на инсталации за
Изчерпателно
оползотворяване и
оползотворяване и обезвреждане на Годишно
обезвреждане отпадъци
отпадъци по код на операция;
национално ниво

Изчерпателно
Годишно

316

Образуване, оползотворяване и
обезвреждане на опасни отпадъци
по код; национално ниво

Образуване,
оползотворяване и
обезвреждане на опасни
отпадъци по код

315

ТЕМА 5.3 СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чрез документи за
извършване на
дейности с отпадъци.
Данни на ИАОС

Задължително

Чрез отчети на хартиен Задължително
носител от стопански
29.03.2019 г.
субекти, генериращи
опасни отпадъци.
Данни на ИАОС

16.12.2019 г.

16.12.2019 г.

Интернет страница на ИАОС;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет страница на ИАОС;
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна
публикация: "Околна среда";
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

Бюджет на
ИАОС

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

1211

5

Източници и форма
на събиране на
данните

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МОСВ

Описание на
изследването/дейността

Тема на изследването/
дейността

БРОЙ 17
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекар
ствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34,
38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от
2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30
и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г.
и бр. 95 от 2018 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя
така: „Наредба № 10 от 2009 г. за условията,
реда, механизма и критериите за заплащане
от Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и прилагане
на механизми, гарантиращи предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията, редът, механизмите и критериите, по които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ), предназначени за домашно лечение;
2. условията, редът, механизмите и критериите, по които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 2
ЗЛПХМ, включени в пакета по чл. 45, ал. 2
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и
приложими при лечението на злокачествените заболявания в болничната медицинска
помощ, както и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии;
3. условията, редът, механизмите и критериите, по които НЗОК заплаща лекарствени
продукти за здравните дейности по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ);
4. условията, редът, механизмите и критериите, по които НЗОК заплаща медицински
изделия (МИ), предназначени за домашно лечение на заболявания, определени съгласно ЗЗО;
5. условията, редът, механизмите и критериите, по които НЗОК заплаща високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална
употреба по чл. 82, ал. 3 ЗЗ;
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6. условията и редът за заплащане и за
сключване на индивидуални договори с производители или с търговци на едро с медицински
изделия/техни упълномощени представители
за доставка и заплащане на МИ, прилагани
в болничната медицинска помощ;
7. условията, редът, механизмите и критериите, по които НЗОК заплаща диетични храни
за специални медицински цели (ДХСМЦ), предназначени за домашно лечение на заболявания,
определени в списъка по чл. 45, ал. 4 ЗЗО;
8. условията и редът за провеждане на
задължително централизирано договаряне на
отстъпки и видовете отстъпки в случаите по
чл. 45, ал. 10 и 21 ЗЗО;
9. критериите и редът за разпределяне
на договорените отстъпки за лекарствените
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ между
НЗОК и здравноосигурените лица;
10. условията, критериите и редът, по които
НЗОК провежда задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствените
продукти за здравните дейности по чл. 82,
ал. 2, т. 3 ЗЗ;
11. условията и редът за заплащане от НЗОК
на лекарствени продукти, за които НЗОК е
договорила заплащане след отчитане на резултата от терапията за лекарствени продукти, за които е определено проследяване на
ефекта от терапията съгласно чл. 259, ал. 1,
т. 10 ЗЛПХМ.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1а, 3, 4 и 5“ се заменят
с „2, 4, 6 и 7“.
2. В ал. 2 числото „2“ се заменя с „3“.
§ 4. Заглавието на глава втора се изменя
така: „Условия, ред, механизъм и критерии за
заплащане на лекарствени продукти“.
§ 5. В глава втора заглавието на раздел I
се изменя така: „Условия, ред, механизъм и
критерии за заплащане на лекарствени продукти за домашно лечение на територията на
страната“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и разпределя средствата, получени по договори за предоставяне на отстъпки
по чл. 21, ал. 1, т. 4 от притежателя на разрешението за употреба/неговия упълномощен
представител“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите, когато притежателите на
разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти са снабдили лицата по чл. 7, ал. 1 с
лекарствени продукти с ниво на заплащане 100
на сто, на стойност, по-ниска от определената
съгласно наредбата по ал. 1, НЗОК заплаща за
лекарствените продукти по-ниската стойност.“
§ 7. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) За лекарствен продукт, за който
е определено проследяване на ефекта от терапията съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 ЗЛПХМ,
НЗОК и притежателят на разрешението за
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употреба/негов упълномощен представител
могат да договорят заплащане след отчитане
на резултата от терапията.
(2) При сключен договор за заплащане след
отчитане на резултата от терапията за срока
на проследяването НЗОК заплаща лекарствения продукт при условията на чл. 8, ал. 1 – 4
след отчитане на съответния резултат в срок,
определен в договора.
(3) В договора по ал. 2 се договарят конкретни показатели за проследяване на ефекта
от терапията в съответствие с условията и
критериите за оценка на ефективността на
терапията, определени от Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти.
(4) Лечебните заведения, в които се прослед ява ефект ът от терапи ята съобразно
критериите по ал. 3, предоставят събраната
информация за всеки лекарствен продукт на
Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти, който от своя страна
я предоставя на НЗОК, при условията и по
реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 ЗЛПХМ.
(5) Комисията за извършване на експертизи
по чл. 78, т. 2 ЗЗО в централното управление
на НЗОК извършва анализ на събраната при
условията и по реда на наредбата по чл. 261а,
а л. 5 ЗЛП Х М информац и я о т лечебни те
заведения по ал. 4 и изготвя становище до
управителя на НЗОК относно резултата от
терапията.
(6) При наличие на резултат от терапията,
установен на база договорените показатели по
ал. 3, НЗОК заплаща пълния размер на средствата за лекарствения продукт, приложен в
съответния период на проследяване на ефекта.“
§ 8. В глава втора, в заглавието на раздел II
думите „Условия и ред“ се заменят с „Условия,
ред, механизъм и критерии“.
§ 9. В глава втора заглавието на раздел III
се изменя така: „Условия, ред, механизъм и
критерии за заплащане извън стойността на
оказаните медицински услуги на лекарствени
продукти, приложими в болничната медицинска помощ и включени в пакета, определен с
наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО“.
§ 10. В чл. 10е ал. 1 се изменя така:
„(1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща по реда на тази наредба извън
стойността на оказваните медицински услуги лекарствени продукти от ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, приложими в болничната
медицинска помощ и включени в пакета,
определен с наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО:
1. лекарствени продукти, предназначени за
лечение на злокачествени заболявания;
2. лекарствени продукти, прилагани при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии.“
§ 11. В чл. 10ж, ал. 1 думите „на задължително здравноосигурени лица със злокачествени заболявания“ се заменят със „с изключение
на лекарствените продукти, за които НЗОК и
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притежателят на разрешението за употреба/
негов упълномощен представител са договорили заплащане след отчитане на резултата
от терапията“.
§ 12. В чл. 10з, ал. 1 думите „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични
процедури/процедура за интензивно лечение
или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“
се заменят със „съответни отчети за лечение с
лекарствени продукти, прилагани в болничната
медицинска помощ“.
§ 13. В чл. 10и числото „19“ се заменя с „21“.
§ 14. В глава втора, раздел III се създава
чл. 10к:
„Чл. 10к. (1) За лекарствен продукт, за който
е определено проследяване на ефекта от терапията съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 ЗЛПХМ,
НЗОК и притежателят на разрешението за
употреба/негов упълномощен представител
могат да договорят заплащане след отчитане
на резултата от терапията.
(2) При сключен договор за заплащане
след отчитане на резултата от терапията за
срока на проследяването НЗОК заплаща лекарствения продукт при условията на чл. 10ж
след отчитане на съответния резултат в срок,
определен в договора.
(3) В договора по ал. 2 се договарят конкретни показатели за проследяване на ефекта
от терапията в съответствие с условията и
критериите за оценка на ефективността на
терапията, определени от Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти.
(4) Лечебните заведения, в които се прослед ява ефект ът от терапи ята съобразно
критериите по ал. 3, предоставят събраната
информация за всеки лекарствен продукт на
Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти, който от своя страна
я предоставя на НЗОК, при условията и по
реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 ЗЛПХМ.
(5) Комисия, определена със заповед на
управителя на НЗОК, извършва анализ на
информацията по ал. 4 и изготвя становище
до управителя на НЗОК относно резултата
от терапията.
(6) При наличие на резултат от терапията,
установен на база договорените показатели по
ал. 3, НЗОК заплаща пълния размер на средствата за лекарствения продукт, приложен в
съответния период на проследяване на ефекта.“
§ 15. В заглавието на глава трета думите
„Условия и ред“ се заменят с „Условия, ред,
механизъм и критерии“.
§ 16. В глава трета, в заглавието на раздел I
думите „Условия и ред“ се заменят с „Условия,
ред, механизъм и критерии“.
§ 17. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „и влизат в сила
от 1 януари на следващата календарна година“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
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„(4) Когато списъците не бъдат съставени
и утвърдени в сроковете, определени в наредбата по чл. 11, ал. 1, НЗОК заплаща МИ от
списъците и до стойността, определена при
последната процедура, но не по-късно от 31
март на текущата година.
(5) Когато до 1 април на текущата година
няма влезли в сила нови списъци по ал. 2,
по изключение, с цел недопускане ограничаване на достъпа на здравноосигурените лица
до МИ, списъците от последната процедура
продължават действието си и НЗОК продължава да заплаща МИ от тях, до стойностите
и при условията, определени при последната
процедура.“
§ 18. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „за които са“ се
добавя „сключени договори за доставка на
МИ с производители или търговци на едро с
МИ или техни упълномощени представители
или са“, а думите „чл. 30, ал. 2“ се заменят с
„чл. 30, ал. 4“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 21, ал. 5 от наредбата по чл. 11, ал. 1 НЗОК заплаща МИ не
по-рано от шест месеца след влизане в сила
на списъците по чл. 13, ал. 2.“
§ 19. В чл. 16в, ал. 2, т. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и указанията по
тяхното прилагане.“
§ 20. В глава трета, в заглавието на раздел
II думите „Условия и ред“ се заменят с „Условия, ред, механизъм и критерии“.
§ 21. В чл. 18, ал. 1 числото „5“ се заменя
със „7“.
§ 22. В чл. 20, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 числото „19“ се заменя с „21“.
2. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на генеричните лекарствени продукти и на лекарствените продукти
по чл. 29 ЗЛПХМ;“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. лекарствени продукти от ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, за които стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява чрез групиране,
в което не участват лекарствени продукти на
други притежатели на разрешение за употреба,
с изключение на генеричните лекарствени продукти и на лекарствените продукти по чл. 29
ЗЛПХМ, включени са в пакета, определен с
наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, и които:
а) са предназначени за лечение на злокачествени заболявания;
б) се прилагат при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени
коагулопатии.“
4. В т. 3, буква „б“ след думите „злокачествени заболявания“ се добавя „и за животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии“.
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§ 23. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. отстъпка за всички лекарствени продукти
по чл. 45, ал. 10 и 21 ЗЗО на един притежател
на разрешение за употреба/негов упълномощен
представител или на различни притежатели
на разрешения за употреба, които са упълномощили един общ представител, разпределена изцяло в полза на НЗОК под формата на
възстановяване на разходи, в общ размер не
по-малък от 10 на сто от разходите на НЗОК
за съответно тримесечие за лекарствените
продукти;“
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 числото „1“ се заменя с „2“.
2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 1, буква „а“ се
заменят с „ал. 1, т. 1“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Всеки притежател на разрешение за
употреба/негов упълномощен представител
договаря само отстъпка по ал. 1, т. 1 или
комбинация от отстъпки по ал. 1, т. 1 и 3 или
по ал. 1, т. 1, 3 и 4.“
4. Алинея 6 се отменя.
5. В ал. 7 думите „ал. 1, т. 1, буква „а“ се
заменят с „ал. 1, т. 1“.
§ 24. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след „чл. 21, ал. 1, т. 1“ се заличават запетаята и думите „буква „а“.
2. Алинеи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
3. Създава се нова ал. 11:
„(11) Договорената отстъпка по чл. 21,
ал. 1, т. 4 се предоставя авансово съобразно
условията и сроковете, посочени в чл. 23д, от
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител на НЗОК
на база на прогнозните количества в предложението по чл. 23, ал. 3 за съответния лекарствен продукт, като договорът за отстъпката
задължително съдържа:
1. документацията, документооборота и сроковете за отчитане и заплащане на отстъпката;
2. условията и реда за предоставяне на
безусловни и неотменяеми банкови гаранции, които обезпечават възстановяването от
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител на НЗОК
на средствата, заплатени на лицата по чл. 7,
ал. 1 над авансово платените суми за отстъпката по чл. 21, ал. 1, т. 4;
3. реда за промяна на размера на отстъпката при промяна на референтната стойност
на лекарствения продукт в ПЛС.“
4. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „с изключение на отстъпката по чл. 21,
ал. 1, т. 1, буква „б“ се заличават.
§ 25. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 9 се създава т. 3:
„3. за отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 4 – размера на договорените отстъпки и прогнозните
количества за всеки лекарствен продукт.“
2. В ал. 11:
а) създава се нова т. 5:
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„5. заплащане след отчитане на резултата
от терапията, когато такова е договорено за
лекарствени продукти, за които е определено
проследяване на ефекта от терапията съгласно
чл. 259, ал. 1, т. 10 ЗЛПХМ;“
б) досегашната т. 5 става т. 6.
3. В ал. 13, т. 1 думите „договорените
прогнозни годишни разходи не могат да са
по-високи или по-ниски с повече от 10 % от
посочените в доклада за оценка на здравните
технологии, изготвен и утвърден по реда на наредбата по чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ“ се заличават.
4. Създава се ал. 17:
„(17) При нова оценка на здравните технологии за лекарствен продукт, извършена по реда
на чл. 262а, ал. 3 ЗЛПХМ, е налице основание
за предоговаряне на отстъпката за лекарствения
продукт, както и за предоговаряне на отстъпки
за други лекарствени продукти със същите
или сходни терапевтични показания с оглед
сравнителната им терапевтична ефективност
съгласно утвърдения доклад за оценката.“
§ 26. В чл. 23б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 5 думите „и 4“ се заличават.
§ 27. В глава четвърта, раздел I се създава
чл. 23д:
„Чл. 23д. (1) Договорената отстъпка по
чл. 21, ал. 1, т. 4 се предоставя авансово до
10-о число на първия месец от тримесечието
от притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител на НЗОК
на база на прогнозните количества, посочени
в сключения договор за отстъпки за съответната година за съответния лекарствен продукт.
(2) Изравняването на средствата за договорената отстъпка, надвишаващи авансовото
плащане по ал. 1, се извършва на база подписания протокол съгласно приложение № 8б,
придружен със справката по чл. 23б, ал. 1, от
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител с плащане
в срока по чл. 23б, ал. 3. В случай че възникне
разлика за възстановяване от НЗОК, тя може
да се прихване от дължимата отстъпка за
следващо тримесечие.
(3) За обезпечаване на плащанията по ал. 2
притежателят на разрешението за употреба/
неговият упълномощен представител учредява
в полза на НЗОК безусловна и неотменяема
гаранция със срок не по-малко от 15 месеца и
размер не по-малко от 120 на сто от стойността
на договорената отстъпка на база на прогнозното
количество за съответния лекарствен продукт.“
§ 28. Създава се глава пета с чл. 34 – 37:
„ Г л а в а

п е т а

МЕХ А НИЗЪМ, ГА РА НТИРА Щ ПРЕДВИ
ДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА
НА НЗОК
Чл. 34. (1) За гарантиране предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за лекарствени проду-
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кти, установен в закона за бюджета на НЗОК
за съответната календарна година, се прилага
механизмът съгласно приложение № 10.
(2) Механизмът по ал. 1:
1. е приложим за всички лекарствени продукти, включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, заплащани напълно или частично
от НЗОК, и за всички лекарствени продукти,
включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ
и заплащани от НЗОК в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните
медицински услуги;
2. има действие спрямо всички притежатели
на разрешение за употреба на лекарствените
продукти по т. 1 и техните упълномощени
представители при наличие на основанията
и условията, установени в него;
3. се прилага ежегодно.
(3) Националната здравноосигурителна каса
ежегодно до 1 ноември публикува на официалната си интернет страница съобщение до
притежателите на разрешения за употреба на
лекарствените продукти, заплащани напълно
или частично от НЗОК/техните упълномощени
представители, за сключване на договори за
прилагане на механизма за гарантиране предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.
(4) След публикуване на съобщението по
ал. 3 всеки притежател на разрешението за
употреба/негов упълномощен представител
сключва с НЗОК договор за прилагане на механизма по ал. 1 за следващата година, който
включва периода от 1 януари до 31 декември.
(5) При договорени отстъпки за следващата година за лекарствените продукти по
чл. 45, ал. 10 и/или ал. 21 ЗЗО като условие
за заплащането им от НЗОК, за прилагането
на механизма и за отстъпките се сключва
общ договор.
(6) В случаите на упълномощаване по
ал. 4 се прилага пълномощно при спазване
на изискв анията по чл. 23, ал. 5, т. 2.
Чл. 35. В 30-дневен срок от изтичане на
всяко тримесечие на текущата година НЗОК:
1. публикува на официалната си интернет
страница информация с обобщени данни за
съответната сума, подлежаща на реимбурсиране от НЗОК, с приспаднати договорени
отстъпки, за отпуснатите, респективно приложени и отчетени лекарствени продукти за
тримесечието, за всяка от следните основни
групи лекарствени продукти:
а) лекарствените продукти за домашно
лечение, назначавани с протокол, за които
се извършва експертиза (основна група „А“);
б) лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези
по буква „а“ (основна група „Б“);
в) лекарст вени п род у к т и, вк лючени в
пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК,
предназначени за лечение на злокачествени
заболявания, и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
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оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ извън
стойността на оказаните медицински услуги
(основна група „В“);
2. предоставя на всеки притежател на
разрешението за употреба/негов упълномощен представител, при който е установено
надвишение на разходи за негови лекарствени
продукти съгласно механизма по ал. 1 за тримесечието, справка за надвишението, както и
размера на конкретните суми, подлежащи на
директно плащане на НЗОК.
Чл. 36. (1) В 7-дневен срок от получаване
на справката по чл. 35, т. 2 притежателят на
разрешението за употреба/негов упълномощен
представител има право на писмено възражение. Националната здравноосигурителна каса
разглежда незабавно постъпилото възражение
и уведомява писмено притежателя на разрешението за употреба/неговия упълномощен
представител за своето решение.
(2) В случаите, когато възражение не е
постъпило в срока по ал. 1 или когато постъпилото възражение е отхвърлено изцяло
или частично, НЗОК и притежателят на разрешението за употреба/негов упълномощен
представител подписват протокол по образец
съгласно приложение № 11.
(3) Дължимите директни плащания към
НЗОК за съответното тримесечие на текущата
година се извършват от притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен
представител в срок до 10 дни от подписване
на протокола по ал. 1 по обявена от НЗОК
на официалната є интернет страница банкова
сметка.
(4) В срок до края на първото тримесечие
на следващата календарна година се извършва
съответно изравняване.
Чл. 37. (1) Размерът на всички суми за
надвишения, установени при прилагане на
механизма, подлежащи на директни плащания,
следва да води до пълно възстановяване на
разходите на НЗОК за лекарствени продукти
за основна група по чл. 35, т. 1, над определените средства в закона за бюджета на НЗОК
за текущата година за тази група, като се
отчита и делът на резерва за непредвидени
и неотложни разходи съгласно решението на
Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1,
т. 7 от ЗЗО.
(2) Делът на резерва за непредвидени и
неотложни разходи по ал. 1 е не повече от
дела на средствата за разходи за лекарствени
продукти за основна група по чл. 35, т. 1 в
общия размер на разходите и трансферите
по бюджета на НЗОК за съответната година.
(3) Разходите за лекарствени продукти са
обвързани с параметрите на закона за бюджета
на НЗОК за съответната година, планират се в
съответствие с параметрите на средносрочната
бюджетна прогноза, с ръста на разходите за
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здравноосигурителни плащания и в рамките
на темповете на изменение на разходите за
здравноосигурителни плащания за съответната
година спрямо предходната.“
§ 29. Създава се глава шеста с чл. 38 – 41:
„ Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПЛАЩ АНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА
СПЕЦИА ЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ И
ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ АПАРАТИ/
УРЕДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА УПОТРЕБА
ОТ ОБХВАТА НА НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 82,
АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
Чл. 38. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за лекарствени продук
ти, МИ, ДХСМЦ и високоспециализирани
апарати/у реди за индивидуална употреба
от обхвата на наредбата по чл. 82, ал. 6 от
Закона за здравето и при условията и реда,
установени в нея.
(2) За лекарствените продукти, МИ, ДХСМЦ
и високоспециализираните апарати/уреди за
индивидуална употреба по ал. 1, за които
са подадени заявления за заплащане, НЗОК
сключва съответни договори с производители
или търговци на едро/техни упълномощени
представители и/или с лечебни заведения. В
договорите се уреждат условията и редът за
доставка, отчитане, както и други специфични
условия, свързани с подаденото заявление за
заплащане.
(3) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща
стойности не по-високи от заплащаните съответни стойности през предходната година,
със средства, получени от трансфер от Министерството на здравеопазването.
Чл. 39. Националната здравноосигурителна
каса заплаща след представяне на съответна
отчетна финансова и медицинска документация в изпълнение на сключените договори
по чл. 38, ал. 2.
Чл. 40. (1) За МИ и високоспециализирани
апарати/уреди за индивидуална употреба по
чл. 38, ал. 1 НЗОК договаря отстъпки по реда
на наредбата по чл. 30а, ал. 3 от ЗМИ.
(2) За лекарствени продукти и ДХСМЦ
по чл. 38, ал. 1 НЗОК може да договаря с
търговците на едро/техните упълномощени
представители отстъпка в размер не по-малък
от 10 на сто от доставната цена.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща до намалената с размера на
отстъпката съответна стойност по ал. 1 и 2.
Чл. 41. Националната здравноосигурителна
каса публикува на официалната си интернет
страница ежегоден отчет за лекарствените
продукти, МИ, ДХСМЦ и високоспециализираните апарати/у реди за индивидуална
употреба и заплатените за тях средства, който
периодично се актуализира.“
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§ 30. Създава се приложение № 8б към чл. 23д, ал. 2:
Приложение № 8б към чл. 23д, ал.2

Изготвен от ПРУ…………………………………………../УП ……………………………………… на ПРУ…………………………………. на база
договорените отстъпки по чл.21, ал.1, т.4 от Наредба №10

ПРОТОКОЛ

№ ……………………………. Дата:…………….

ОРИГИНАЛ

Притежател на разрешение за
употреба/негов упълномощен
представител
Адрес:
ИН по ЗДДС/ИН по националното
законодателство за ДДС:
ЕИК/БУЛСТАТ:
М.О.Л.
Получател:

Национална здравноосигурителна каса

Адрес:

Гр. София, ул. Кричим“ № 1

ЕИК/БУЛСТАТ:

121858220

М.О.Л.
От:

До:

За период:
За посочения период дължимата компенсация за сметка на притежателя на разрешение за употреба/негов упълномощен представител за
заплащане на отпуснати и отчетени към НЗОК лекарствени продукти възлиза на:
№

Лекарствен продукт

Количество

Отстъпка за единица

Отстъпка
общо

Авансово
платени
средства

Сума за
изравняване

1
2
3

Изменение на данъчната основа общо:
ДДС ставка:
Изменение на ДДС:
Сума на отстъпка:
Сума за изравняване:

0
20%
0
0,00

Сума за плащане:

0
20%
0
0,00
Срок за
плащане:

0
20%
0
0,00

По сметка на НЗОК: BIC BNBGBGSD/ IBAN BG46 BNBG 9661 3100 1100 01

Основание за издаване:

Чл.23д, ал.2 от Наредба №10 (наредбата по чл.45, ал.9 от ЗЗО)

Дата на възникване на данъчното събитие:
Приложение:

………………………………………………. ................
Справка за количествата от лекарствените продукти по електронен отчет съгласно чл. 8,
ал. 3, заплатени от НЗОК през съответния период

За притежателя на разрешението за употреба/негов
упълномощен представител:
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§ 31. Създава се приложение № 10 към
чл. 34, ал. 1:
„Приложение № 10
към чл. 34, ал. 1
Механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюд жета на НЗОК
Механизмът, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюд жета на НЗОК, се прилага
в слу чай на надвишаване на установените в
закона за бюд жета на НЗОК за съответната
година разходи за здравноосиг у рителни плащани я за лекарствени проду кти за всяка една
от обособените основни г ру пи лекарствени
проду кти по чл. 35, ал. 1, т. 1, вк лючително
и на дела на резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 37, ал. 2, както следва:
1. основна г ру па на лекарс т вени т е п роду кти за домашно лечение, назначавани по
протокол, за които се извършва експертиза
(основна гру па А);
2. основна гру па на лекарствени проду кти
за домашно лечение извън тези по т. 1 (основна гру па Б);
3. основна гру па на лекарствени проду кти,
вк лючени в пакета, гарантиран от бюд жета
на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени забол явани я, и лекарствени продукти при ж ивотозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коаг улопатии, заплащани в болничната медицинска помощ извън
стойност та на оказаните медицинск и услу ги
(основна гру па В).
За всяка основна гру па А, Б и В и съдържащ и т е се в нея лекарс т вени п род у к т и се
извършва в х ронологична последователност
следното:
1. Годишният бюджет на всяка една основна
група е равен на средствата за здравноосиг у ри т ел н и п ла ща н и я, оп ределен и в за кона
за бюд же та на НЗОК за т ек у щата г од и на,
вк лючително и дела на резерва за непредвидени и неотлож ни разходи по чл. 37, ал. 2 за
основната гру па. Су мата се раздел я на четири
равни части, като така се формира условен
бюджет по тримесечие за основната гру па за
текущата година.
2. След прик лючване на всяко тримесечие
НЗОК обобщава данните за отпуснатите, респективно приложени и отчетени количества
лекарствени проду кти, вк лючени в основната
група, и съответната су ма, подлежаща на реимбу рсиране от НЗОК, за това тримесечие. От
тази су ма се приспадат всичк и договорени и
дъл жими отст ъпк и.
Така се формира нетни ят разход на НЗОК
за съответното тримесечие на текущата година за основната гру па. Нетни ят разход за
съответното тримесечие на текущата година за
основната гру па се сравн ява с нетни я разход
на НЗОК за същото тримесечие на предходна-
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та календарна година за тази основна група,
коригиран със заложения в бюджета на НЗОК
за текущата година ръст на разходите за тази
основна група (в слу чай че такъв е налице).
3. Изчисл ява се дали е налице общо превишение на нетните разходи на НЗОК за даденото
тримесечие за основната група, формирани по
реда на т. 2, спрямо бюджета за тримесечие
за тази група, определен съгласно т. 1. Наличието на превишение е условие за прилагане
на настоящия механизъм за основната група.
4. За прилагане на настоящия механизъм
спрямо притежател на разрешение за упот
реба/негов упълномощен представител и респективно за определ яне на конкретните им
задъл жения, лекарствените продукти на всеки
един притежател на разрешение за употреба/
негов упълномощен представител, вк лючени
в основна група, се раздел ят условно на две:
4.1. Подгрупа „Самостоятелни лекарствени
продукти“ (А 1 , Б1 , В1), в която у частват всички лекарствени продукти на притежател я на
разрешението за употреба/негов упълномощен
представител, които продукти са сами в съответните международни непатентни наименования (INN) (т.е. при определяне на стойността им,
заплащана от НЗОК, не у частват лекарствени
продукти на други притежатели на разрешение
за у потреба). Подгру пата вк лючва и лекарствените продукти с нови INN, които НЗОК
заплаща за първи път през текущата година.
В рамк ите на тази подг ру па лекарствените
проду кти с у величени разходи компенсират
тези с намалени разходи до момента, в който
НЗОК установи надвишение на разходите за
тази подгрупа за тримесечието на текущата
година, съгласно т. 5.1.
4.2. Подгрупа „Сборни лекарствени продук
ти“ (А 2 , Б 2 , В 2), която се формира от лекарствени продукти на повече от един притежател
на разрешение за у пот реба, прина длежащи
към едно и също INN, т.е. при определ яне на
стойност та им, заплащана от НЗОК, у частват
лекарствени продукти и на други притежатели
на разрешение за употреба.
Продуктите на всеки притежател на разрешение за употреба и съответните техни разходи
се разглеж дат в съответните INN, към които
принадлежат.
5. При установено от НЗОК превишение на
бюджета за тримесечието на основна група (А,
Б или В) НЗОК:
5.1. Установява всеки притежател на разр еш е н и е з а у п о т р е б а /н е г о в у п ъ л н о мо щ е н
п редс та ви т ел със съо т вет ната м у подг ру па
„Самос т оя т ел н и лек арс т вен и п род у к т и“ по
т. 4.1, при която има надвишение на разходите
за съответното тримесечие на текущата година.
Надвишение на разходите за съответната
подгрупа „Самостоятелни лекарствени продук
ти“ на даден притежател на разрешение за
употреба/негов упълномощен представител е
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налице, когато су мата от нетните разходи на
НЗОК за лекарствените му проду кти от тази
подгру па за тримесечието на текущата година
след приспадане на всичк и договорени и дължими отст ъпк и надвишава нетните разходи на
НЗОК за аналогичното множество лекарствени
проду кти за същото тримесечие на предходната година (независимо дали е налице, или
не идентичност на лекарствените проду кти в
тази подгру па на притежател я на разрешение
за употреба/негов у пълномощен представител
през сравняваните периоди – текущата и пред
ходната година) след приспадане на всичк и
договорени и дъл ж ими отст ъпк и.
При извършване на анализ и установяване
наличието или липсата на надвишение следва
да се спазва следното правило: когато НЗОК
е за поч на ла да за п ла ща да ден лек ар с т вен
проду кт (самостоятелен в съответното INN)
не от началото на предходната година, сравняваните периоди са тримесечи ята от същата
година, през които проду кт ът е заплащан от
НЗОК , с ъс с ъо т ве т н и т е и м т ри месеч и я о т
текущата година.
При установено надвишение притежател ят
на разрешение за у потреба/негов у пълномощен представител възстановява чрез директно
плащане на НЗОК су мата, пропорционална на
у частието му в нетни я преразход на бюд жета
за съответното тримесечие на разглеж даната
основна гру па (А, Б или В), определен по т. 1.
5.2. Установяват се меж д у народни т е непатентни наименовани я (INN), в които има
лекарствени проду кти на различни притежатели на разрешение за у потреба и при които
е налице надвишение на разходите на НЗОК
за да дено т римесечие на т ек у щата година.
Надвишение на разходите за дадено INN е
налице, когато су мата от нетните разходи на
НЗОК за лекарствените проду кти в това INN
за тримесечието на текущата година надвишава
сумата на нетните разходи на НЗОК за същото
INN, за същото тримесечие на предходната
година (независимо да ли е на лице, или не
идентичност на лекарствените продукти в това
INN през сравн яваните периоди – текущата и
предходната година).
При наличие на надвишение в дадено INN
с е ус т а новя ват п ри т еж ат ел и т е, ф орм и ра л и
това надвишение. Всек и от тях възстановява
на НЗОК су ма, пропорционална на у частието
му в надвишението за основната гру па, към
която принадлеж и това INN. Тази су ма следва
да се възстанови от притежателя на разрешение
за употреба/негов у пълномощен представител
на НЗОК чрез директно плащане.
6. При пром яна на стат у та на лекарствен
проду кт на притежател на разрешение за у пот
реба в дадено INN (в резултат на изменени я
и допълнени я в ПЛС) и преминаването им от
подгрупа „Самостоятелни лекарствени продук
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ти“ (т. 4.1) в подгрупа „Сборни лекарствени
п род у к т и“ (т. 4.2) п рез п ред ходната година
стат у т ът на лекарствения продукт се приема
за променен считано от първо число на тримесечието, следващо тримесечието, през което
е наст ъпила пром яната.
6.1. В слу чай че нетният разход на НЗОК за
това INN през тримесечието, от което стат у т ът
на лекарствения продукт е променен, както и
за всяко следващо тримесечие, е по-малък от
нетния разход на НЗОК за същото тримесечие на предходната година, притежател ят на
разрешение за употреба/негов упълномощен
представител има право на завишение на нетния
си разход за неговата подгрупа „Самостоятелни
лекарствени продукти“ с 50 % от установеното
намаление в разхода за INN-а.
6.2. В слу чай че нетният разход на НЗОК
за това INN през тримесечието, от което стат у т ът на лекарствения продукт е променен, е
по-гол ям от нетния разход на НЗОК за същото
тримесечие на предходната година, се прилага редът за установяване на надвишението и
неговото възстановяване по т. 5.2.
7. При пром яна на стат у та на лекарствен
п род у к т на п ри т ежат ел я на разрешение за
употреба в дадено INN (в резултат на изменения и допълнения в ПЛС) и преминаването
им от подгрупа „Сборни лекарствени продук
ти“ в подгрупа „Самостоятелни лекарствени
п род у к т и“ п рез п ред ход ната и л и т ек у щата
година стат у т ът на лекарствения продукт се
приема за променен считано от първо число
на тримесечието, следващо тримесечието, през
което е наст ъпила пром яната. В този слу чай
се прилагат правилата съгласно т. 5.2.
8. След прик лючване на текущата година
се извършва изравняване при надвишен или
по-малък размер на възстановената сума от
притежател я на разрешение за употреба/негов
у п ъ л номощен п редс та ви т ел по т ри месеч и я
спрямо общата дъл жима от него сума за възстановяване за същата година.
9. В слу чай че е установено превишение на
бюджета за тримесечие на основна група (А,
Б или В) и са извършени плащания по настоящия механизъм, но не е налице превишение
на бюджета за същата основна група за календарната година, тези плащания от притежателя
на разрешение за употреба/негов упълномощен
представител се приспадат от бъдещи дъл жими такива, а при липса на бъдещи дъл жими
такива – се възстановяват от НЗОК.
10. Всяко тримесечие НЗОК съвместно с
организации на притежателите на разрешения за употреба може да извършва анализ на
изпълнението на механизма.“

§ 32. Създава се приложение № 11 към
чл. 36, ал. 2:
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„
Приложение № 11 към чл. 36, ал. 2
Изготвен от ПРУ……………………………./УП ……………………………………… на ПРУ ………………………………………………….. на
базата на разход по лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК

ПРОТОКОЛ
№ …………………………

Дата:…….….

ОРИГИНАЛ

Притежател на разрешение за
употреба/негов упълномощен
представител
Адрес:
ИН по ЗДДС/ИН по националното
законодателство за ДДС:
ЕИК/БУЛСТАТ:
М.О.Л.
Получател:

Национална здравноосигурителна каса

Адрес:

Гр. София, ул. Кричим“ № 1

ЕИК/БУЛСТАТ:

121858220

М.О.Л.
От:

До:

За период:
За посочения период дължимата компенсация за сметка на притежателя на разрешение за употреба/негов упълномощен негов
представител за заплащане на отпуснати и отчетени към НЗОК лекарствени продукти възлиза на:
Размер на
Размер на
Размер на
Размер на
Подгрупа
надвишението
надвишението
надвишението
надвишението за
група А
група Б
група В
групи А+Б+В
Подгрупа Самостоятелни лекарствени продукти Наименование на лекарствен продукт
Подгрупа Сборни лекарствени продукти Наименование на лекарствен продукт
Изменение на данъчната основа общо:
ДДС ставка:

20%

20%

20%

20%

Изменение на ДДС:
Сума за плащане:
Срок за плащане:
По сметка на НЗОК: BIC BNBGBGSD/ IBAN BG46 BNBG 9661 3100 1100 01
Основание за издаване:

чл.36, ал.2 от Наредба №10

Дата на възникване на данъчното събитие:
Приложение:

................
Справка за надвишението по чл.35, т.2 от Наредба №10

За притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен
представител:

За Националната здравноосигурителна каса:

“

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. В едномесечен срок от влизане в сила
на наредбата притежателите на разрешение за
употреба/техни упълномощени представители
подават заявления по чл. 10е, ал. 2 за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ извън
стойността на оказаните медицински услуги.
§ 34. В двумесечен срок от влизане в сила
на наредбата НЗОК и притежателите на разрешения за употреба/техни упълномощени
представители сключват договори за отстъпки
и за прилагане на механизма по чл. 34, ал. 1
за 2019 г., които включват периода от 1 януари
до 31 декември 2019 г.
§ 35. В двумесечен срок от влизане в сила
на наредбата се провеж да задъл ж ително
централизирано договаряне на отстъпки за
2019 г. за лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии, заплащани
в болничната медицинска помощ извън стойността на оказаните медицински услуги, за
които стойността, заплащана от бюджета на
НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което
не участват лекарствени продукти на други
притежатели на разрешение за употреба.
§ 36. В двумесечен срок от влизане в сила
на наредбата притежателите на разрешение за
употреба/техни упълномощени представители
могат да подават предложения и да договарят
с НЗОК отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 4, предоставяни и заплащани при условията и по
реда, регламентирани с наредбата.
§ 37. (1) Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
по глава пета и приложение към № 10 към
чл. 34, ал. 1, за 2019 г. се прилага за всички
лекарствени продукти, отпуснати, съответно
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приложени, отчетени и заплатени напълно или частично от НЗОК през периода
1.01.2019 – 31.12.2019 г.
(2) В двумесечен срок от влизане в сила
на наредбата НЗОК и притежателите на разрешенията за употреба/техни упълномощени
представители на лекарствените продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК,
които не подлежат на задължително централизирано договаряне на отстъпки, сключват
договори по чл. 34, ал. 3 за прилагане за 2019 г.
на механизма по ал. 1 за тези продукти.
Министър:
Кирил Ананиев
1254

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-23
от 2016 г. за условията, размерите и реда
за изплащане на допълнителни възнаграж
дения на военнослужещите и цивилните
служители от служба „Военна информация“
(ДВ, бр. 87 от 2016 г.)
§ 1. Раздел VI „Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение
на военната служба, свързани със статуса на
военнослужещите, изпълняващи държавна
служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита
на страната“ към глава втора с чл. 11, ал. 1
и 2 към него се отменя.
§ 2. Приложение № 1 (поверително) към
чл. 12 се измен я съгласно приложението
(поверително).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.
Министър:
Красимир Каракачанов

1221
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-5
от 18 февруари 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Луковит след
Решение № 493 по протокол № 55 от 29.01.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Луковит, становище от
Регионалното управление на образованието – Ловеч, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование преобразувам
Основно училище „Неофит Рилски“ – с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч, в Обединено
училище „Неофит Рилски“ – с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Основно училище „Неофит
Рилски“ – с. Дерманци, община Луковит, област
Ловеч, да продължат образованието си в преобразуваното Обединено училище „Неофит Рилски“ –
с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Неофит Рилски“ – с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Неофит
Рилски“ – с. Дерманци, община Луковит, област
Ловеч.
4. Финансиращ орган: Община Луковит.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
1299

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-112
от 4 февруари 2019 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за
корпоративното подоходно облагане нареждам:
Определям списък на общини с безработица
със или над 25 на сто по-висока от средната за
страната за 2018 г.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата
на Министерството на финансите.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Данъчна
политика“.
Министър:
Вл. Горанов
Списък на общините с безработица със или над
25 на сто по-висока от средната за страната за
2018 г.
№ по
ред

Област/община

Равнище на
безработица

І.

Благоевград

1.

Белица

42,69

2.

Гърмен

14,05

3.

Кресна

11,23

4.

Петрич

8,56

5.

Сатовча

13,77

6.

Симитли

13,11

7.

Струмяни

17,07

8.

Хаджидимово

13,67

9.

Якоруда

31,60

ІІ.

Бургас

1.

Малко Търново

8,30

2.

Руен

13,49

3.

Средец

11,55

4.

Сунгурларе

10,87

ІІІ.

Варна

1.

Аврен

10,74

2.

Ветрино

9,55

3.

Вълчи дол

18,24

4.

Долни Чифлик

10,22

5.

Дългопол

20,49

6.

Провадия

7,81

7.

Суворово

7,97

ІV.

Велико Търново

1.

Елена

10,10

2.

Златарица

19,51

3.

Павликени

8,97

4.

Полски Тръмбеш

12,01

5.

Стражица

18,65

6.

Сухиндол

14,90

V.

Видин

1.

Белоградчик

21,28

2.

Бойница

11,66
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Равнище на
безработица

№ по
ред

26,21

4.

Угърчин

32,92
26,96

Област/община

Равнище на
безработица

3.

Брегово

4.

Видин

9,18

5.

Ябланица

5.

Грамада

23,91

ХI.

Монтана

6.

Димово

44,34

1.

Берковица

10,14

7.

Кула

18,59

2.

Бойчиновци

27,05

8.

Макреш

27,46

3.

Брусарци

23,32

9.

Ново село

15,64

4.

Вълчедръм

34,33

10.

Ружинци

47,63

5.

Вършец

19,55

11.

Чупрене

30,31

6.

Георги Дамяново

14,12

VІ.

Враца

7.

Лом

9,03

1.

Борован

43,48

8.

Медковец

30,15

2.

Бяла Слатина

24,10

9.

Чипровци

20,27

3.

Козлодуй

10,97

10.

Якимово

42,46

4.

Криводол

28,50

ХIІ.

Пазарджик

5.

Мизия

21,07

1.

Батак

11,77

6.

Оряхово

20,60

2.

Брацигово

11,43

7.

Роман

23,18

3.

Велинград

22,03

8.

Хайредин

41,99

4.

Лесичово

17,40

5.

Ракитово

16,52

VІІ.

Добрич

1.

Генерал Тошево

15,42

6.

Септември

12,14

2.

Крушари

14,27

7.

Сърница

26,70

3.

Тервел

13,66

ХІІI.

4.

Шабла

10,03

1.

Брезник

9,37

2.

Земен

10,00

VІІІ.

Кърджали

Перник

1.

Ардино

18,22

3.

Ковачевци

15,95

2.

Джебел

16,79

4.

Трън

25,06

3.

Кирково

15,16

ХIV.

4.

Крумовград

12,56

1.

Гулянци

21,83

5.

Момчилград

8,45

2.

Долна Митрополия

12,82

6.

Черноочене

13,12

3.

Долни Дъбник

12,49

ІX.

Кюстендил

4.

Искър

16,95

1.

Бобов дол

8,14

5.

Кнежа

14,82

2.

Бобошево

9,00

6.

Левски

11,37

3.

Кюстендил

9,59

7.

Никопол

26,74

4.

Невестино

14,46

8.

Пордим

17,62

5.

Рила

9,30

9.

Червен бряг

19,36

6.

Трекляно

11,16

ХV.

Пловдив

X.

Ловеч

1.

Брезово

15,97

1.

Летница

15,86

2.

Карлово

8,48

2.

Луковит

20,16

3.

Кричим

10,68

3.

Тетевен

15,21

4.

Перущица

8,46

Плевен

С Т Р.
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Област/община

Равнище на
безработица

5.

Първомай

7,87

3.

Ихтиман

10,11

6.

Раковски

10,97

4.

Костенец

8,18

7.

Садово

11,23

5.

Правец

15,65

8.

Съединение

9,36

6.

Самоков

ХVI.

Разград

9,71

XXII. Стара Загора

1.

Завет

14,32

1.

Братя Даскалови

31,56

2.

Исперих

13,33

2.

Гурково

18,95

3.

Кубрат

13,29

3.

Мъглиж

9,91

4.

Лозница

14,16

4.

Николаево

28,69

5.

Самуил

24,37

6.

Цар Калоян

12,31

5.

Чирпан

11,60

ХVІІ. Русе
1.

Борово

19,38

2.

Бяла

11,92

3.

Ветово

28,71

4.

Две могили

14,51

5.

Сливо поле

8,00

6.

Ценово

20,96

ХVIII. Силистра

XXIII. Търговище
1.

Антоново

27,53

2.

Омуртаг

18,42

3.

Опака

25,08

4.

Попово

10,83

XXIV. Хасково
1.

Ивайловград

15,16

2.

Любимец

9,68

3.

Маджарово

19,22

4.

Минерални бани

8,52

1.

Алфатар

21,43

2.

Главиница

25,77

3.

Дулово

17,21

5.

Симеоновград

16,46

4.

Кайнарджа

32,72

6.

Стамболово

10,55

5.

Ситово

21,90

7.

Тополовград

10,67

6.

Тутракан

8,42

8.

Харманли

9,40

XXV.

Шумен

ХIХ.

Сливен

1.

Котел

28,52

1.

Велики Преслав

8,65

2.

Сливен

8,07

2.

Венец

36,27

3.

Твърдица

22,98

3.

Върбица

25,29

4.

Каолиново

47,25

ХХ.

Смолян

1.

Баните

11,06

5.

Каспичан

11,53

2.

Борино

17,30

6.

Никола Козлево

37,90

3.

Девин

13,38

7.

Нови пазар

9,93

4.

Доспат

14,24

8.

Смядово

8,65

5.

Златоград

11,10

9.

Хитрино

18,29

6.

Мадан

10,83
20,29

1.

Болярово

14,35

8,78

2.

Елхово

13,81

3.

Стралджа

13,79

4.

„Тунджа“

8,14

7.

Неделино

8.

Рудозем

ХХІ.

Софийска

1.

Годеч

8,16

2.

Долна баня

19,29

XXVІ. Ямбол

1189
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 795
от 15 октомври 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 25 съгласно протокол № 22
от 20.09.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и протокол
от изпитване № 7297658012734 от 31.08.2018 г.,
издаден от ИЦ „Алми тест“, София, нареждам:
1. Забран явам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на
сгъваема маса, опакована в кашон, с етикет
със следната информация: сгъваема маса, арт.
№ 600211, марка „Maxima“, баркод 3800784602110,
парт. № L1002, материал: метал, гетинакс, произход – КНР, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно представен протокол от изпитване
№ 7297658012734 от 31.08.2018 г., издаден от ИЦ
„Алми тест“, София, заведен с вх. № Ц-02-647 от
3.09.2018 г., гореописаната стока не съответства
на изискванията за безопасност, регламентирани
в БДС ЕN 581-3:2017, т. 5.2.1 и 5.2.2, по показател: „Стабилност при вертикално натоварване“.
Предвид посоченото несъответствие съществува
сериозен риск от нараняване на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от нараняване на потребителите.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разход и т е по ск ла д и ра не т о, т ра нспор та,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.

ВЕСТНИК
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1058
ЗАПОВЕД № 855
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 20 съгласно протокол № 24
от 5.10.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, протоколи от изпитване № RN17326 от 5.09.2018 г.
и № RN17327 от 12.09.2018 г., издадени от ИЦ
„Глобалтест“, София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– двуслойна палатка, опакована в сак в жълт и
син цвят, етикет със следната информация: марка
TIANFENG, размер 200х150 см и допълнителен
етикет със следната информация: палатка еднослойна, 1000 мм воден стълб, арт. № 600101,
баркод 3800784601014, парт. № L1002, материал:
180 D, 210 D, произход – КНР;
– плажна палатка, опакована в син сак, с етикет
със следната информация: марка MAXIMA, плажна палатка, арт. № 600114, баркод 3800784601144,
парт. № L0315, материал: текстил, промазка;
произход – КНР.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно представен протокол от изпитване № RN17326 от 5.09.2018 г., издаден от ИЦ
„Глобалтест“, София, гореописаната двуслойна
палатка, арт. № 600101, не съответства на изискванията за безопасност по следните показатели,
регламентирани в БДС EN ISO 5912:2012 (EN
ISO 5912:2011) „Палатки за къмпинг“, а именно:
т. 6.1.1.3.2 „Възпламенимост на външната част
на палатката“ – не настъпва самозагасване за
определеното време в стандарта; т. 6.1.1.3.3 „Въз-

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

пламенимост на вътрешната част на палатката“ – не настъпва самозагасване за определеното
време в стандарта; т. 6.1.1.3.4 „Възпламенимост
на основата на палатката“ – радиусът на горене
е по-голям от изискуемия по стандарт; т. 6.1.5
„Изход на палатката“ – височината на изходния
отвор е по-малка от изискуемата по стандарт;
т. 6.2.2.1 „Закопчалки с цип“ – плъзгачът на
ципа не е с различен цвят от този на зъбците и
текстилната основа на ципа; т. 6.2.2.2 „Странична
якост на циповете“ – не издържа приложената
странична сила на опън на ципа; т. 9 „Съвети
за ползвателите“ – липсва перманентно поставен
надпис; т. 10 „Обща информация“ – не съдържа
инструкции за употреба, придружени със скици
или снимки; т. 11 „Маркировка“ – не е посочено
нивото на материала и категорията на палатката.
Съгласно представен протокол от изпитване
№ RN17327 от 12.09.2018 г., издаден от ИЦ „Глобалтест“, София, гореописаната палатка, арт.
№ 600114, не съответства на изискванията за
безопасност по следните показатели, регламентирани в БДС EN ISO 5912:2012 (EN ISO 5912:2011)
„Палатки за къмпинг“, а именно: т. 6.1.1.3.2
„Възпламенимост на външната част на палатката“ – не настъпва самозагасване за определеното
време в стандарта; т. 6.1.1.3.3 „Възпламенимост
на вътрешната част на палатката“ – не настъпва
самозагасване за определеното време в стандарта; т. 6.1.1.3.4 „Възпламенимост на основата на
палатката“ – радиусът на горене е по-голям от
изискуемия по стандарт; т. 9 „Съвети за ползвателите“ – липсва перманентно поставен надпис.
Предвид посочените несъответствия съществува сериозен риск от нараняване и изгаряне
на потребителите и стоките съдържат риск за
здравето и безопасността на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от нараняване на потребителите.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разход и т е по ск ла д и ра не т о, т ра нспор та,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За председател:
К. Арабаджиев
1059
ЗАПОВЕД № 899
от 15 ноември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи-
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ката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 19 съгласно протокол № 25 от
19.10.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 7368663412791 от 2.10.2018 г.
и протокол от изпитване № 7369663512792 от
2.10.2018 г., издадени от изпитвателен център
„Алми тест“, София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– летящ небесен фенер, опакован в прозрачна
опаковка, арт. № ЕО5701, баркод 380014332200,
произход – Китай;
– летящ небесен фенер в различни цветове,
баркод 3800143300190, арт. № ЕО5706, произход – Китай.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване № 7368663412791
от 2.10.2018 г., издаден от изпитвателен център
„Алми тест“, София, летящ небесен фенер с арт.
№ ЕО5706 не съответства на т. 4.4 от стандарт
БДС EN 71-2:2011+A1:2014 „Безопасност на детски играчки“. Част 2: „Възпламенимост“, тъй
като измерената скорост на разпространение на
пламъка е 111,1 мм/s при допустима 30 мм/s и
не самозагасва.
Съгласно протокол от изпитване № 7369663512792
от 2.10.2018 г., издаден от изпитвателен център
„Алми тест“, София, летящ небесен фенер с арт.
№ ЕО5701 не съответства на т. 4.4 от стандарт
БДС EN 71-2:2011+A1:2014 „Безопасност на детски играчки“. Част 2: „Възпламенимост“, тъй
като измерената скорост на разпространение на
пламъка е 46,3 мм/s при допустима 30 мм/s и
не самозагасва.
Предвид установените несъответствия съществува сериозен риск за здравето и безопасността
на потребителите, тъй като при използването
на продуктите съществува риск от възникване
на пожар.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от пожар.
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Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разход и т е по ск ла д и ра не т о, т ра нспор та,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1060
ЗАПОВЕД № 947
от 26 ноември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 19 съгласно протокол № 25 от
19.10.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административноп роцесуалния кодекс,
т. 4.3 от стандарт БДС EN 13869:2016 „Запалки.
Изисквания за безопасност на запалки спрямо
деца. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– газови запалки с необичаен външен вид – под
формата на дистанционно за кола с логото „Ауди“,
„Мерцедес“ и „БМВ“;
– газови запалки с необичаен външен вид – под
формата на автомобилен ключ с логото на „Киа“,
„Порше“, „Лексус“ и „Мерцедес“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Сток ите не са безопасни по смисъла на
чл. 71, ал. 2 от ЗЗП, тъй като не отговарят на
изискванията за безопасност съгласно т. 4.3 от
стандарт БДС EN 13869 „Запалки. Изисквания
за безопасност на запалки спрямо деца. Изис-
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квания за безопасност и методи за изпитване“,
поради това, че са с необичаен външен вид и са
привлекателни за деца.
Съществува риск от пожар, тъй като дизайнът
ги прави привлекателни за децата, особено на
възраст под 51 месеца. Поради това е възможно
децата да си играят с продукта и да пострадат
от изгаряния поради пламъка или да причинят
пожар. БДС EN 13869:2016 въвежда хармонизирания европейски стандарт EN 13869:2016, който е
публикуван от Европейската комисия в „Официален вестник“ на Европейския съюз (2017/С 267/03
от 11.08.2017 г.) съгласно Директива 2001/95/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно
общата безопасност на продуктите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от изгаряния или пожар.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разход и т е по ск ла д и ра не т о, т ра нспор та,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1061
ЗАПОВЕД № 968
от 3 декември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 15 съгласно протокол № 26 от
7.11.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2 „Малки части“ и т. 8.4
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храни, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите:
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– 15 бр. малки зелени люти чушки, закачени
на връв, изработени от стиропор;
– 6 бр. краставици, закачени на връв.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, описаните стоки, макар че не са храни,
имат такава форма, цвят, външен вид и размер и
тъй като са изработени от стиропор, може да се
очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да ги
объркат с храна (зеленчуци), да отхапят от тях
и да погълнат малки части, което да причини
задавяне и последващо задушаване.
Стоките са във видимо несъответствие с изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4 „Тест за устойчивост на
опън“ и т. 8.2 „Тест за малки части“, тъй като
лесно се отделят малки части и тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части, и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разход и т е по ск ла д и ра не т о, т ра нспор та,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1062
ЗАПОВЕД № 971
от 4 декември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 15 съгласно протокол № 26 от
7.11.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
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защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2 „Малки части“ и т. 8.4
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на ключодържател с прикрепена стока, имитираща храна
под формата на сандвич, изработен от дунапрен
(питка, поръсена със сусам, в която са поставени
салам, кашкавал, домат, краставица и сос), като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, описаната стока, макар че не е храна,
има такава форма, цвят, външен вид и размер
и тъй като е изработена от дунапрен, може да
се очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да
я объркат с храна (сандвич), да отхапят от нея
и да погълнат малки части, което да причини
задавяне и последващо задушаване.
Стоката е във видимо несъответствие с изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4 „Тест за устойчивост на
опън“ и т. 8.2 „Тест за малки части“, тъй като
лесно се отделят малки части и тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части, и съгласно направена оценка на
риска представлява сериозен риск за здравето на
потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разход и т е по ск ла д и ра не т о, т ра нспор та,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1063

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 47
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: поземлен имот
с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а,
м. Банишора – Зона Б-17, София, ул. Пловдив,
в у частъка меж ду ул. Габрово и ул. Зайчар,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Илинден“, с АчОС № 33/14.06.2016 г.;
поземлен имот с идентификатор 68134.600.1082,
представляващ УПИ XVIII-1082 – „За магазини
и администрация“, кв. 62, м. Ж.к. Хаджи Димитър, София, бул. Владимир Вазов, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуя
не“, с АчОС № 3068/25.09.2018 г.; поземлен имот
с идентификатор 68134.610.859, представляващ
УПИ VII-859, кв. 12д, м. Суха река-запад, София,
ул. Христаки Павлович № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
с АчОС № 3049/10.09.2018 г.; поземлен имот с
идентификатор 68134.610.862, представл яващ
УПИ Х-862, кв. 12д, м. Суха река-запад, София,
ул. Христаки Павлович № 9, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
с АчОС № 3050/10.09.2018 г.; поземлен имот с
идентификатор 68134.609.1199, представляващ
УПИ III-299, 300, кв. 21, м. Левски – Зона В,
София, ж.к. Левски – Зона В, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
с АчОС № 3048/10.09.2018 г.; поземлен имот с
идентификатор 68134.609.298, представл яващ
УПИ IV-292, 298, кв. 21, м. Левски – Зона В, София, ж.к. Левски – Зона В, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, с АчОС
№ 3051/25.09.2018 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите на съответните обекти съгласно § 6
от допълнителните разпоредби на ЗПСК.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за съответните обекти.
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Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1379
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59,
ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 108
от протокол № 9 от 17.10.2018 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Великотърновският общински
съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (П У П – ПП) – т расе за водопровод за захранване с вода на ПИ
№ 36107.39.25, местност Лъката, община Велико
Търново. Трасето за захранване на басейните за
пъстървовото рибовъдно стопанство започва с полагане на тръба РЕ подземно в имот № 36107.39.49
(земеделска земя с НТП „скали“ – собственост
на Община Велико Търново), продължава в ПИ
№ 36107.10.73 (земеделска земя с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – собственост
на Община Велико Търново), където се изгражда
шахта с преливник за отмерване на водата. След
това преминава през ПИ № 36107.10.6 (земеделска земя с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“ – собственост на Община Велико Търново) и влиза в имота на възложителя.
За отводняването на стопанството се полага ПП
тръба ∅ 300 подземно в ПИ № 36107.39.45 (земеделска земя с НТП „гори и храсти в земеделска
земя“ – собственост на Община Велико Търново),
продължава в ПИ № 39107.39.46 (територия, заета
от води и водни обекти, с НТП „водно течение,
река“ – собственост на държавата – МОСВ) и се
водооттича в р. Веселина. Определен е сервитут
до 1 м осово от новия водопровод.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
1275
РЕШЕНИЕ № 1380
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59,
ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 107
от протокол № 9 от 17.10.2018 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Великотърновският общински
съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) – трасе за
водопровод за захранване с вода на ПИ с идентификатор № 43253.58.3, местност Бамбалово
дере по КККР на с. Леденик, община Велико
Търново. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в имот с идентификатор
№ 43253.77.26 – земеделска територия с НТП „за
ремонт и поддържане на транспортни средства“,
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собственост на ЕТ „Георги Бялков – Даяна“ и
„Крейсър“ – ЕООД, след което преминава през
имоти: № 43253.77.38 – земеделска територия с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска собственост; № 43253.77.39 – земеделска територия с НТП „за местен път“, общинска
собственост; № 43253.77.13 – земеделска територия
с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска собственост; № 43253.77.325 – територия на транспорта с НТП „за местен път“,
общинска собственост; № 43253.341.306 – територия на транспорта с НТП „за местен път“,
общинска собственост; № 43253.58.11 – земеделска
територия с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, общинска собственост, и достига
до водомерната шахта в имота на възложителя
ПИ № 43253.58.3 – урбанизирана територия с
НТП „за друг вид обществен обект, комплекс“.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
1276

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 45-17
от 29 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 (урбанизирана територия за „Търговски обект, комплекс“ – частна
собственост) и 72624.509.115 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект:
Електрозахранване на шоурум в ПИ 72624.509.126
(урбанизирана територия за „ОО“ – частна собственост) в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
1304

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 930
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 6
от протокол № 20 от 6.11.2018 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) и констативен акт от 31.12.2018 г. за липса
на направени писмени възражения, предложения
и искания по разгласения проект за подробен
устройствен план до общинската администрация
Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура – оптична кабелна връзка на базова станция № 3616, намираща
се в землището на с. Славяни, община Ловеч.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Ловеч, по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Ловеч.
Председател:
П. Цолов
1300

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 5
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, предложение последно, чл. 31, ал. 1 и
3 и чл. 32, ал. 3, предложение второ, т. 2 от ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3 и чл. 5, чл. 7, чл. 10,
ал. 2 и раздел трети от глава шеста от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 136 от 28.09.2017 г., взето с протокол № 9 на
Общинския съвет – гр. Пазарджик, Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението
на кмета на община Пазарджик: анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка за общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общински
търговски дружества, който се използва за стопански цели, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК (няма издадена заповед за
изменение в КККР), адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. Княгиня Мария-Луиза
№ 86, площ: 535 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по преходен план: 5015,
квартал: 399, парцел: ІІ, съседи: 55155.503.1000,
55155.503.913, 55155.503.1003, 55155.503.9673, скица
№ 15-219115/12.05.2017 г., актувани с акт за частна общинска собственост № 4791/19.04.2017 г.,
вписан в дв. вх. рег. № 3619 от 28.04.2017 г., акт
№ 49, том 12, при Службата по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 55155.503.1001.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК (няма издадена заповед за изменение
в КККР), адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к.
4400, бул. Княгиня Мария-Луиза № 86, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.503.1001, застроена площ: 133 кв. м, брой
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етажи: 2, предназначение: сграда за култура и
изкуство, стар идентификатор: няма, номер по преходен план: няма, скица № 15-219122/12.05.2017 г.;
сграда с идентификатор 55155.503.1001.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК (няма издадена заповед за изменение
в КККР), адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к.
4400, бул. Княгиня Мария-Луиза № 86, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, застроена площ: 39 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: постройка на
допълващото застрояване, стар идентификатор:
няма, номер по преходен план: няма, скица № 15219125/12.05.2017 г.;
сграда с идентификатор 55155.503.1001.3 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК (няма издадена заповед за изменение
в КККР), адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к.
4400, бул. Княгиня Мария-Луиза № 86, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, застроена площ: 73 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: постройка на
допълващото застрояване, стар идентификатор:
няма, номер по преходен план: няма, скица № 15219128/12.05.2017 г.
2. Дава съгласие недвижимият имот по т. 1 да
се продаде чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап при следните условия:
2.1. Предметът на публично оповестения конкурс на един етап е:
Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК (няма издадена заповед за изменение в
КККР), адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
бул. Княгиня Мария-Луиза № 86, площ: 535 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер
по преходен план: 5015, квартал: 399, парцел: ІІ,
съседи: 55155.503.1000, 55155.503.913, 55155.503.1003,
55155.503.9673, скица № 15-219115/12.05.2017 г.,
актувани с акт за частна общинска собственост
№ 4791/19.04.2017 г., вписан в дв. вх. рег. № 3619
от 28.04.2017 г., акт № 49, том 12, при Службата
по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 55155.503.1001.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК (няма издадена заповед за изменение
в КККР), адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к.
4400, бул. Княгиня Мария-Луиза № 86, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, застроена площ: 133 кв.
м, брой етажи: 2, предназначение: сграда за
култура и изкуство, стар идентификатор: няма,
номер по преходен план: няма, скица № 15219122/12.05.2017 г.;
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сграда с идентификатор 55155.503.1001.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК (няма издадена заповед за изменение
в КККР), адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к.
4400, бул. Княгиня Мария-Луиза № 86, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, застроена площ: 39 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: постройка на
допълващото застрояване, стар идентификатор:
няма, номер по преходен план: няма, скица № 15219125/12.05.2017 г.;
сграда с идентификатор 55155.503.1001.3 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК (няма издадена заповед за изменение
в КККР), адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к.
4400, бул. Княгиня Мария-Луиза № 86, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, застроена площ: 73 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: постройка на
допълващото застрояване, стар идентификатор:
няма, номер по преходен план: няма, скица № 15219128/12.05.2017 г.
2.2. Конкурсът ще се проведе на един етап
при следните условия:
2.2.1. Минимална конкурсна цена: 102 700 лв.,
о т кои т о: за сг ра дата – цената е в ра змер
80 000 лв.; за земята – цената е в размер 22 700 лв.
Върху извънприлежащия терен в урегулирания
поземлен имот по смисъла на ЗУТ съгласно чл. 45,
ал. 5, т. 1 от ЗДДС се начислява ДДС.
2.3. Размер на депозита: 92 430 лв., от които:
за сградата – 72 000 лв.; за земята – 20 430 лв.;
които суми следва да са постъпили в банковата
сметка, посочена в конкурсната документация,
в срок до 16,30 ч. на 14-ия ден включително от
датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден.
2.4. Конкурсната документация (включваща
и информационния меморандум) се закупува
на гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и
услуги на гражданите, намиращ се в партерния
етаж на сградата на общинската администрация – Пазарджик, в Пазарджик, бул. България
№ 2. Цената на конкурсната документация и
информационния меморандум е 500 лв. с ДДС.
2.5. Срокът за закупуване на конкурсната
документация е до 17,30 ч. на 6-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден. Конкурсната документация се получава след представяне на документ
за самоличност и документ за актуално правно
състояние на кандидата – юридическо лице.
В случай че документацията се закупува от
името на друго лице, се представя пълномощно,
изготвено в писмена форма с нотариална заверка
на подписа.
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2.6. В срок до 7 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация и получили сертификат
за регистрация от органа за приватизация, могат
да отправят писмени искания до конкурсната
комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по
предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок до 5 работни дни и се предоставят
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за
регистрация от органа за приватизация.
2.7. Лицата, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, получили
сертификат за регистрация и внесли депозит за
участие в конкурса, имат право да подадат оферта
за участие в конкурса.
2.8. Срокът за подаване на оферти за участие в
конкурса е до 17 ч. на 14-ия ден включително от
датата на обнародването на настоящото решение в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския съвет – гр. Пазарджик,
намиращо се на бул. България № 2, Пазарджик,
на ХІІІ етаж.
2.9. Срокът за оглед на обекта на приватизация по т. 1 е до 17 ч. на 6-ия ден включително от
датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден.
2.10. Публично оповестеният конкурс на един
етап ще се проведе в зала „Архитектурен съвет“,
намираща се на ІІ етаж в сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България
№ 2, с начален час 11 ч. на 15-ия ден от датата
на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е неприсъствен,
конкурсът ще се проведе на първия следващ
присъствен ден.
2.11. Право на участие в публично оповестения конкурс на един етап при равни условия
имат всички физически и юридически лица с
изключение на:
– дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици,
включително чрез пряко и/или косвено участие;
– физическите и юридическите лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
освен ако са погасили задълженията си;
– лицата с непогасени парични задължения
към Община Пазарджик и публични задължения
по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
В случай че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица,
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които не са търговци по смисъла на Търговския
закон, допълнително изискване е да не са в
производство по ликвидация, да не са обявени
в несъстоятелност и да не са в производство по
несъстоятелност.
2.12. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения
конкурс на един етап – няма.
2.13. Собствеността върху обекта – предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане на
постигнатата на конкурса цена и подписване на
приватизационния договор.
3. Утвърждава конкурсната документация –
приложение № 1.
4. Определя Комисия за организирането и
провеждането на конкурса в състав: председател и
6 членове и 2 резервни членове, с възнаграждение
на всеки член на комисията по 100 лв.
Председател:
Х. Харалампиев
1217

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 59
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи Общинският съвет „Марица“
одобрява проект за подробен устройствен план
ПУП – парцеларен план (ПП) на извънплощад
ков газопровод от ПИ № 17806.20.457 до ПИ
№ 17806.20.460, землище на с. Граф Игнатиево,
община „Марица“, област Пловдив, по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Председател:
Г. Трендафилова
1283

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 971
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 013
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 2 от 21.01.2019 г.,
Общинск и ят съвет – гр. Силистра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „ПУП – ПП за обект: Външен водопровод от ПС „Айдемир“ до HP Висока
зона (400 м 3)“.
Председател:
М. Димитрова
1284
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РЕШЕНИЕ № 972
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 011
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 2 от 21.01.2019 г.,
Общинск и ят съвет – гр. Силист ра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „ПУП – ПП за обект: Външен водопровод от ПС Силистра II подем до
ВК Калипетрово“.
Председател:
М. Димитрова
1285
РЕШЕНИЕ № 973
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 014
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 2 от 21.01.2019 г.,
Общинск и ят съвет – гр. Силист ра, одобрява
подробен уст ройствен план на територи ята
на Община Силистра: „ПУП – ПП за обект:
Захранващ водопровод – 1 от HP Висока зона
(400 м 3) до вътрешната водопроводна мрежа на
с. Айдемир“.
Председател:
М. Димитрова
1286
РЕШЕНИЕ № 974
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 012
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 2 от 21.01.2019 г.,
Общинск и ят съвет – гр. Силист ра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
Община Силистра: „ПУП – ПП за обект: Външен
водопровод от БПС „Раней 1“ до ПС „Айдемир“
(HP Ниска зона 3000 м 3)“.
Председател:
М. Димитрова
1287
РЕШЕНИЕ № 975
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 010
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 2 от 21.01.2019 г.,
Общинск и ят съвет – гр. Силист ра, одобрява
подробен уст ройствен план на територи ята
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на Община Силистра: „ПУП – ПП за обект:
Захранващ водопровод – 2 от HP Ниска зона
(3000 м 3) до вътрешната водопроводна мрежа
на с. Айдемир, община Силистра“.
Председател:
М. Димитрова
1288
3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение
№ 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет
(приложение № 1) и за приемане на редовни и
задочни докторанти, платена форма на обучение
(приложение № 2). От 1.03. до 30.04.2019 г. кандидатите подават следните документи до ректора на
СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец; 2. декларация по образец; 3. автобиография;
4. оригинал и копие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Завършилите при
степенна структура на обучение представят копия
на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“
и приложенията към тях; оригиналната диплома
се връща на кандидата веднага след сверяване
с копието; приложеното към документите копие на дипломата не се връща; 4.1. в случай че
издаването на дипломата за висше образование
е предстоящо, кандидатът подава академична
справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от
семестриалните изпити с хорариума на часовете
по отделните дисциплини и успехът от държавните
изпити; 4.2. за кандидати, завършили Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, на които
издаването на дипломата за висше образование е
предстоящо, се допуска да представят уверение,
издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
4.3. лица, придобили в чужбина образователноквалификационна степен „магистър“, призната по
законодателството на съответната държава, могат
да кандидатстват за обучение в докторска степен,
след като са преминали процедура по признаване
на образованието от Софийския университет; 5.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за
първи изпит по специалност и 50 лв. по западен
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св.
Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило)
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент
Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661
3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“; вносител: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът,
към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор. Всички документи
се представят приложени в папка. Документи се
приемат в кабинет 214, ректорат – Северно крило,
тел.: 02/8462185, 9308445.

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Приложение № 1
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на
Европейския съюз, по държавна поръчка в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г.,
утвърдени с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет
(брой)
№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Факултет по математика и информатика
Алгебра, топология и приложения

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

1.

4.5.

Математика

1

1

2.

4.5.

Математика

Математически анализ

1

1

3.

4.5.

Математика

1

1

4.

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение
на математиката (Мехатроника и роботика)
Теория на вероятностите и математическа
статистика
Изследване на операциите

1

1

1

1

Математическо моделиране и приложение
на математиката в икономиката
Компютърни науки (Мрежово програмиране)
Информационни технологии (Бизнес процеси и бизнес правила)
Информационни технологии (Биомедицинска информатика)
Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство)
Софт уерни тех нологии (От к риване на
знания)
Софтуерни технологии (Управление на
знанията)
Информационни системи (Бази от данни)

1

2

2

и компю- Информационни системи (Системи, основани на знания)
и компю- Информационни системи (Паралелни и
разпределени системи)
и компю- Информационни системи (Вградени и автономни системи)

1

1

1

1

1

1

18

13

5.

4.5.

Математика

6.

4.5.

Математика

7.

4.6.

8.

4.6.

9.

4.6.

10.

4.6.

11.

4.6.

12.

4.6.

13.

4.6.

14.

4.6.

15.

4.6.

16.

4.6.

Информатика
търни науки
Информатика
търни науки
Информатика
търни науки
Информатика
търни науки
Информатика
търни науки
Информатика
търни науки
Информатика
търни науки
Информатика
търни науки
Информатика
търни науки
Информатика
търни науки

и компюи компюи компюи компюи компюи компюи компю-

Общо

1

1

1
1
1

2

2
1

Физически факултет
17.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика

2

18.

4.1.

Физически науки

1

19.

4.1.

Физически науки

20.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика (с обучение на
английски език)
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Физика на атомите и молекулите

1
2

21.

4.1.

Физически науки

Теоретична и математична физика

1

22.

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника

2

23.

4.1.

Физически науки

1

24.

4.1.

Физически науки

25.

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника
(с обучение на английски език)
Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)
Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя

1
2

1
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26.

4.1.

Физически науки

Ядрена физика

2

27.

4.1.

Физически науки

Физика на елементарните частици и високите енергии

1

28.

4.1.

Физически науки

Биофизика

1

29.

5.2.

Елекротехника, електро- Теория на електронните вериги и електронника и автоматика
на схемотехника

редовно

Общо

задочно

1
18

1

Факултет по химия и фармация
30.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия

1

31.

4.2.

Химически науки

Органична химия

2

Общо

3
Биологически факултет

32.

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на безгръбначните
животни)

1

33.

4.3.

Биологически науки

Ентомология

1

34.

4.3.

Биологически науки

Паразитология и хелминтология

1

35.

4.3.

Биологически науки

Микробиология

2

36.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Бактериална генетика и молекулно клониране)

1

37.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Биоинформатика)

1

38.

4.3.

Биологически науки

Молек ул я рна биолог и я (Молек ул я рна
имунология)

1

39.

4.3.

Биологически науки

Клетъчна биология

1

40.

4.3.

Биологически науки

Екологи я и опазване на екосистемите
(Функционална биоценология)

1

41.

5.11.

Биотехнологии

Технология на биологичноактивните вещества

1

42.

5.11.

Биотехнологии

Биотехнология на пречиствателните процеси

2

Общо

13
Геолого-географски факултет

43.

4.4.

Науки за земята

Картография (Тематично географско картографиране)

2

44.

4.4.

Науки за земята

И коном и ческ а и соц иа л на г еог рафи я
(Териториална идентичност и регионално
развитие)

1

45.

4.4.

Науки за земята

География на рекреацията и туризма

3

46.

4.4.

Науки за земята

Регионална геология

1

47.

4.4.

Науки за земята

Климатология

1

48.

4.4.

Науки за земята

Хидрология на сушата и водните ресурси

49.

4.4.

Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание

1

50.

4.4.

Науки за земята

Биогеография и география на почвите

1

Общо

1
1
1

10

3

Стопански факултет
51.

3.8.

Икономика

А на литични изследвани я върх у данни
(Data Science)

1

2

52.

3.8.

Икономика

Приложение на изчислителната техника в
икономиката

1

1
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53.

3.8.

Икономика

Статистика и демография

2

2

54.

3.8.

Икономика

Политическа икономия

1

1

55.

3.8.

Икономика

Икономика и управление (индустрия)

3

1

56.

3.7.

Администрация и управ Стопанско управление
ление

5

1

13

8

Общо
Богословски факултет
57.

2.4.

Религия и теология

Теология (Свeщено Писание на Новия Завет)

1

1

58.

2.4.

Религия и теология

Теология (Свещено Писание на Стария
Завет)

1

1

59.

2.4.

Религия и теология

Теология (История на Българската православна църква)

1

60.

2.4.

Религия и теология

Теология (Въведение в история на Църквата)

1

61.

2.4.

Религия и теология

Теология (История на християнството)

1

62.

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнска философия)

2

63.

2.4.

Религия и теология

Теология (Нравствено богословие)

64.

2.4.

Религия и теология

Теология (Църковно право)

1

65.

2.4.

Религия и теология

Теология (Религиозна педагогика)

1

Общо

1

9

3

Философски факултет
66.

2.3.

Философия

Философи я на к улт у рата, политиката,
правото и икономиката (Философска антропология)

1

67.

2.3.

Философия

Философи я на к улт у рата, политиката,
правото и икономиката (Философия на
изкуството)

1

68.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите)

1

69.

2.3.

Философия

Онтология

2

70.

2.3.

Философия

Философия на историята

1

71.

2.3.

Философия

История на философията (Съвременна
философия)

1

72.

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

73.

2.3.

Философия

Етика

1

74.

2.3.

Философия

Логика

1

75.

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

76.

2.3.

Философия

Естетика

1

77.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

1

78.

2.3

Философия

Реторика (История на реториката)

1

79.

2.3

Философия

Реторика (Неверба лна ком у никаци я в
реториката)

1

80.

2.3

Философия

Реторика (Публична реч)

1

81.

3.1.

Социология, антрополо- Социология (Обща социология)
гия и науки за културата

82.

3.1.

Социология, антрополо- Социология (Трансформации в труда)
гия и науки за културата

1

83.

3.1.

Социология, антрополо- Социология (Социология на неравенствата)
гия и науки за културата

1

1

1
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84.

3.1.

Социология, антрополо- Социология (Социология на културата и
гия и науки за културата изкуството)

1

85.

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Културна антропология)
гия и науки за култгурата

1

86.

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Теория на национализмите.
гия и науки за култгурата Национални култури)

1

87.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология
(с обучение на български език)

1

88.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология
(с обучение на английски език)

1

89.

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

90.

3.3.

Политически науки

Публична администрация

91.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

92.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания
на ЕС – Европейска идентичност)

1

93.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (История на европейската
интеграция – Източно разширяване на ЕС)

1

94.

3.5.

Обществени комуника- Книгознание, библиотекознание и бибции и информационни лиография (История на книгата и четенауки
нето – Книгоиздаването в България след
Втората световна война, 1944 – 1989)

1

95.

3.5.

Обществени комуника- Книгознание, библиотекознание и бибции и информационни лиография (История на книгата и четенауки
нето – Светската цензу ра в Българи я,
1878 – 1944)

1

96.

3.5.

Обществени комуника- Теория на научната информация (Инфорции и информационни мационно осигуряване)
науки

1

редовно

Общо

задочно

1

30

3

Исторически факултет
97.

2.2.

История и археология

Средновековна обща история (Религиозни движения и ереси в Латинския Запад
ХІ – ХІV век)

98.

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Етнология на града)
гия и науки за културата

Общо

1

1
2

Факултет по класически и нови филологии
99.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и
Америка (Персийско езикознание)

1

100.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и
Америка (Индийски езици и култури)

1

101.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и
Америка (Японски език и култура)

1

102.

2.1.

Филология

Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание)

1

103.

2.1.

Филология

Романски езици (Стилистика – испански
език)

1

104.

2.1.

Филология

Романск и езици (Фонетика и фонология – съвременен португалски език)

1

105.

2.1.

Филология

Романски езици (Лексикология и фразеология – съвременен португалски език)

1

1
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106.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско
литературознание)

1

107.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско
обществознание)

1

1

108.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско
литературознание)

1

1

109.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна
турска литература)

1

110.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Казахска
литература и култура)

1

111.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна
португалска литература XX – XXI в.)

1

112.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна
бразилска литература XX – XXI в.)

1

113.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска
литература XVIII – XXI в.)

1

114.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска
литература XI – XVII в.)

1

115.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова
американска литерату ра) с обучение на
английски език

1

116.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска
литература и култура)

1

редовно

Общо

18
Факултет по славянски филологии

117.

2.1.

Филология

Български език (Лексикология)

1

118.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература на 20. век)

1

119.

2.1.

Филология

Фолклористика (Антропология и фолклор
на българите)

1

120.

2.1.

Филология

Руска литература (Руски фолклор и етнология)

1

121.

2.1.

Филология

Руска литература (Стара руска литература)

1

122.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на
XVIII век)

1

123.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на
XX век)

1

124.

2.1.

Филология

Славянски езици (Сръбски и хърватски
език )

1

125.

2.1.

Филология

Славянски езици (Полски език)

1

126.

2.1.

Филология

Теория и история на литературата (Теория
на литературата)

1

задочно

1

4
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127.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка (Западноевропейска
литература)

2

128.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Общо
езикознание)

1

129.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

1

130.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

1

131.

2.1.

Филология

Български език (История на българския
език)

1

132.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по български език
ето по...

133.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по литература
ето по...

Общо

задочно

1
2

1

18

2

Факултет по журналистика и масова комуникация
134.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Балканите в медиите)
ции и информационни
науки

1

135.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Визуална комуникация)
ции и информационни
науки

2

136.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Връзки с обществеността)
ции и информационни
науки

1

137.

3.5.

Обществени комуника- Жу рна лист ика (Вът решнополи т и ческа
ции и информационни журналистика)
науки

1

138.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Електронни медии)
ции и информационни
науки

1

139.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Емпирични изследвания в
ции и информационни комуникацията)
науки

1

140.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Изграждане на имидж)
ции и информационни
науки

1

141.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (История на рекламата)
ции и информационни
науки

1

142.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Карикатурата в медиите)
ции и информационни
науки

1

143.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Компютърноопосредствана
ции и информационни комуникация)
науки

1

144.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Култура и медии)
ции и информационни
науки

1

145.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Манипулации в комуниции и информационни кацията)
науки

2
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146.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Масова култура)
ции и информационни
науки

1

147.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Медиен дизайн и комуции и информационни никация)
науки

2

148.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Медиен език и стил)
ции и информационни
науки

1

149.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Медии и социални конции и информационни фликти)
науки

1

150.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Медийна музика)
ции и информационни
науки

1

151.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Международна журналисции и информационни тика)
науки

1

152.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Научни медии и комуниции и информационни кации)
науки

1

153.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Психология на комуниции и информационни кацията)
науки

1

154.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Радио и телевизия)
ции и информационни
науки

1

155.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Редактиране)
ции и информационни
науки

1

156.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Спортна журналистика)
ции и информационни
науки

1

157.

3.5.

Обществени комуника- Жу рна листика (Съвременна българска
ции и информационни журналистика)
науки

1

158.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Телевизионна журналисции и информационни тика)
науки

2

159.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Теория на журналистиката
ции и информационни и медиите)
науки

1

160.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Типология и комуникация
ции и информационни на книгата)
науки

1

161.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Убеждаваща комуникация)
ции и информационни
науки

1

162.

3.5.

Обществени комуника- Журналистика (Управление на репутацион
ции и информационни ни кризи)
науки

1

Общо

33

задочно
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№

Шифър

ДЪРЖАВЕН

Професионално
направление

ВЕСТНИК

Докторска програма

С Т Р. 1 8 1
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

Юридически факултет
163.

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на
правото)

1

1

164.

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата
на човека)

1

1

165.

3.6.

Право

Информационно право

1

166.

3.6.

Право

Правна информатика

1

167.

3.6.

Право

Римско частно право

1

168.

3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Търговско
право)

1

169.

3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Вещно право)

170.

3.6.

Право

Трудово право и обществено осигуряване

1

171.

3.6.

Право

Международно публично право

1

1

172.

3.6.

Право

Международно частно право

1

1

173.

3.6.

Право

Административно право и административен процес

1

1

174.

3.3.

Политически науки

Международни отношения

Общо

1

1

1

11

7

1

1

Факултет по педагогика
175.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Тео
рия на възпитанието)

176.

3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Ценностни основи на
социалната работа)

177.

3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Комуникативни и
поведенчески стратегии)

Общо

1
1
2

2

Факултет по науки за образованието и изкуствата
178.

1.2.

Педагогика

Специална педагогика

2

179.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика

2

180.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика

3

181.

1.2.

Педагогика

Социална педагогика

1

182.

1.2.

Педагогика

Теори я на въ зп и та н иет о и д и да к т ика
(Теория на възпитанието)

1

183.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика)

1

184.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по музика
ето по...

185.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението в детската градина
ето по...
и началното училище по български език
и литература

1

186.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението в детската граето по...
дина и началното училище по домашен
бит и техника

1

187.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по изобразително
ето по...
изкуство

2

1

Общо

12

5

Общо

210

51

2

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Приложение № 2
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на
Европейския съюз, срещу заплащане в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г.

№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

3

2

Философски факултет
1.

3.3.

Политически науки

Публична администрация

Факултет по класически и нови филологии
2.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско
обществознание)

1

1

3.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско
литературознание)

1

1

4.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература) с обучение на английски език

1

5.

2.1.

Филология

Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание)

1

1

Факултет по славянски филологии
6.

2.1.

Филология

Руска литература (Руски фолклор и етнология)

1

7.

2.1.

Филология

Руска литература (Стара руска литература)

1

8.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на
ХVІІІ)

1

9.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на ХІХ)

1

10.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на ХХ)

1

11.

2.1.

Филология

Руска литература (Съвременна руска литература на ХХІ)

1

Юридически факултет
12.

3.6.

Право

Международно публично право

1

13.

3.3.

Политически науки

Международни отношения

1

Факултет по науки за образованието и изкуствата
14.

1.2.

Педагогика

Специална педагогика (с обучение на английски език)

4

15.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика (Интеркултурно
възпитание) с обучение на английски език

6

16.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика с обучение на английски език

4

17.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по музика с обуето по...
чение на английски език

2

18.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по изобразително
ето по...
изкуство с обучение на английски език

1

Общо
1166

30

7
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3

596. – Медицинският университет – София, обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. по област на висше образование, професионално направление и следните докторски
програми:
Шифър

Област на висше
образование

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Форма на
обучение
редовно задочно

Медицински факултет
4.

Природни науки, мате4.1. Физически науки
матика и информатика
Биофизика

2

Биохимия

1

Молекулярна биология

1

Анестезиология и интензивно лечение

3

Гастроентерология

1

Ендокринология

1

Имунология

1

Кардиология

1

Клинична фармакология и
терапия

1

Нефрология

2

Нуклеарна медицина

1

4.3. Биологически науки

7.

Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина

Обща хирургия
Ревматология

1
2

Сърдечно-съдова хирургия
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1
1

Факултет по дентална медицина
7.

Здравеопазване и спорт 7.2. Дентална медицина
Терапевтична дентална медицина

1

Фармацевтичен факултет
4.

7.

Природни науки, мате4.2. Химически науки
матика и информатика
Биоорганична химия, химия
на природните и физиологично активни вещества

1

Токсикология

1

Фармакология
(вкл. Фармакокинетика и
химиотерапия)

1

Здравеопазване и спорт 7.3. Фармация

Факултет по обществено здраве
7.

Здравеопазване и спорт 7.4. Обществено здраве
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

1

4

С Т Р.

184

ДЪРЖАВЕН

Продъл жителност та на докторант у рите е
за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4
години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ – София: 1. заявление за участие до ръководителя на съответното
приемащо структурно звено (в случая до декана
на съответния факултет); 2. европейски формат
автобиография; 3. копие на диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно
положени държавни изпити и академична справка;
4. копие на трудов договор – за участниците в
конкурса за задочна докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения
в съответната научна област. Докторантът има
права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения
съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно
Закона за висшето образование. Срок за подаване
на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София –
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в съответните
структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1,
стая 118, сектор „Наука“; за справки – тел. 02/952
05 21 и 02/91 72 787; Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1,
деканат, ет. 2; за справки – г-жа Ирена Тодорова,
тел. 02/954 13 21; Фармацевтичен факултет – 1000
София, ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211; за
справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980 34 64;
Факултет по обществено здраве – 1527 София,
ул. Бяло море № 8, деканат; за справки – г-жа
Даниела Василева, тел. 02/9432 579.
1210
С ЪД И Л И Щ А
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през април 2019 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 4.04.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2649/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 87/2018 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от „Порт Булмаркет“ – ЕАД, представлявано от изпълнителния директор В. Христов
Петров чрез адвокат Павлина Иванова, Русе,
ул. Хан Аспарух 31, ет. 2; Панайот Стойнев Панайотов чрез адвокат Николай Братованов, Русе,
ул. Олимпи Панов 19, ет. 4, офис 17; Филка Димова
Панайотова чрез адвокат Николай Братованов,
Русе, ул. Олимпи Панов 19, ет. 4, офис 17.
Четвърто гражданско отделение, 2993/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 855/2017 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Николай Костадинов Вълков чрез
адвокат Лъчезар Гергичанов, Плевен, ул. Димитър
Константинов 23А, ет. 2, офис 3, срещу „Топаз
Мел“ – ООД, чрез адвокат Красимир Трифонов,
Карнобат, ул. Екзарх Антим І, бл. 39, вх. А, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 3368/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1096/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Жени Живкова Иванова чрез адвокат
Велина Кирилова Димова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 61, офис 35, срещу УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна, бул. Христо Смирненски 1.
Четвърто гражданско отделение, 3457/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 207/2018 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от Борис Велков Динков
чрез адвокат Стойко Иванов Велчев, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28; Шенка Филипова Динкова
чрез адвокат Стойко Иванов Велчев, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, срещу Людмил Сандов Ангелов чрез адвокат Валентин Цвятков Карабойчев,
Пазарджик, ул. Хан Крум 2.
Четвърто гражданско отделение, 4628/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 531/2018 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от Диана Христова Димова чрез
адвокат Марияна Петкова, София, ул. Тинтява
14, ап. 17; Димитър Цанков Димитров чрез адвокат Анни Георгиева, Варна, ул. Тодор Шишков
5, партер, и контролираща страна Дирекция
„Социално подпомагане – Варна“, ул. Георги
Раковски 62, Варна.
НА 8.04.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 1 368/2 018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 401/2017 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Медицински център за
реп род у к т ивна медиц ина Ра дост“ – ООД, с
управител д-р Алкан Левхъ Емин чрез адвокат
Георги Амуджиев, Варна, ул. Граф Игнатиев 17,
ет. 1, офис 5, срещу Пламен Станков Иванов чрез
адвокат Петър Недков, Варна, ул. Драгоман 25,
ет. 3, офис 11.
Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 1722/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3672/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от ЕТ Гуна Койчева Трендафилова с фирма „Гуна Койчева“ чрез адвокат Галина Гатева, София, ул. Будапеща 18, срещу ДФ
„Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136.
П ъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 7 3/ 2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 79/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Телеком груп“ – ООД, чрез
адвокат Вера Павлова, София, ул. Преки път 13,
ап. 7, срещу Комисията за защита на потребителите, София, ул. Славейков 4А, и трета страна
Сдружение „Българска национална асоциация
активни потребители“ чрез адвокат Елена Гоцева
София, ул. Врабча 26.
НА 8.04.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1876/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3943/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Министерството на вътрешните работи, София, ул. Шести септември 29; Емил
Димитров Милев чрез адвокат Диана Зулчева,
София, бул. Васил Левски 65, ет. 1, офис 3.
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Четвърто гражданско отделение, 2260/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2524/2017 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Камен Бернт Реар чрез
особен представител Стоян Янаджиев, Пловдив,
бул. Руски 15, срещу Трендафил Николов Шарков,
с. Овчеполци, област Пазарджик, ул. Тридесет
и седма 6.
Четвърто гражданско отделение, 2499/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 126/2018 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от Еленка Александрова
Костадинова чрез адвокат Димитър Куртев, Панагюрище, ул. Макгахан 2А, ет. 2, срещу Иван
Илиев Влайков, Панагюрище, ул. Славянска 8, и
страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, ул. Д-р Лонг 3, Панагюрище.
Четвърто гражданско отделение, 2682/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 682/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Окръжен
съд Пловдив, Пловдив, бул. Шести септември
167; Ангелина Петрова Матейчина чрез адвокат
Красимира Митова, София, пл. Света Неделя
16, ет. 4, офис 14.
Четвърто гражданско отделение, 4883/2018,
по касационна жалба срещу Решение № 1310/
26.10.2018 г. на Висш адвокатски съвет, подадена
от Силвия Георгиева Славева, София, бул. Витоша
104, ап. 14, срещу Висш адвокатски съвет, София,
ул. Цар Калоян 1а.
НА 8.04.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 221/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 185/2017 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Елена Иванова Кралева,
Варна, ул. Капитан Райчо 87, ет. 7, ап. 70, срещу
Виолета Георгиева Иванова чрез адвокат Елица
Саркисова Коцинова, София, ул. Пчела 6, вх. Б,
ет. 1, ап. 19; Здравко Юлиянов Здравков чрез
законен представител Виолета Георгиева Иванова чрез адвокат Елица Саркисова Коцинова,
София, ул. Пчела 6, вх. Б, ет. 1, ап. 19; Даяна
Юлиянова Здравкова чрез адвокат Елица Саркисова Коцинова, София, ул. Пчела 6, вх. Б, ет. 1,
ап. 19, и трета страна ЗАД „Булстрад Виена
иншурънс груп“ чрез адвокат Катина Христова, Русе, ул. Драма 15, и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане Исперих“,
гр. Исперих, ул. Въча 6.
Четвърто гражданско отделение, 1463/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2171/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ангелина Тодорова Понорска,
Пловдив, бул. Пещерско шосе 139, ет. 6, ап. 15,
срещу Вяра Костадинова Маркова чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7,
Адвокатско дружество „Богданов и Пенев“; Трендафил Костадинов Янев чрез адвокат Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, Адвокатско
дружество „Богданов и Пенев“; Кръстю Иванов
Тонев чрез адвокат Райна Петрова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 94, вх. В, ет. 4, ап. 10.
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Четвърто гражданско отделение, 2624/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2828/2017 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Любомир Димитров Тодоров
чрез адвокат Бригита Костова-Атанасова, София,
бул. Витоша 1А, ет. 4, офис 409, срещу Румяна
Станева Тодорова, с. Дъбравино, ул. Пролет 24,
и контролираща страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62,
Варна.
Четвърто гражданско отделение, 2683/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 610/2017 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Александър Костадинов Бодуров,
Пловдив, ул. Киев 3, ет. 1, ап. 2, срещу Едноличен
търговец Таня Стойчева Иванова с фирма „Авто
2001 – Таня Иванова“ чрез адвокат Милен Тенев,
Хасково, ул. Преслав 31, ет. 2, офис 7; Станимир
Георгиев Иванов чрез адвокат Димитър Аврамов,
Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2978/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6775/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ангел Фидосов Колов чрез
адвокат Георги Сланчев, София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5, Адвокатско дружество
„Доковска, Атанасов и съдружници“, срещу Иван
Николов Тодоров чрез адвокат Любомир Владимиров, София, бул. Македония 40, ет. 5, ап. 17.
Четвърто гражданско отделение, 3665/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 128/2018 по описа на Окръжен съд Хас
ково, подадена от Борис Живков Архондев чрез
адвокат Таня Ванкова, Хасково, ул. Васил Друмев
13, ет. 4, ап. 5; Виктория Иванова Райкова чрез
адвокат Меглена Гунчева, Хасково, бул. България
142, вх. А, ет. 1, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Хасково, ул. Патриарх Евтимий
2, Хасково.
Четвърто гражданско отделение, 4017/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 411/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Пенчо Борисов Георгиев чрез
адвокат Бойка Юсева, Благоевград, ул. Арсений
Костенцев 19, ет. 1; Здравка Александрова Георгиева чрез адвокат Бойка Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1, срещу Силвия
Златкова Цветкова чрез адвокат Албина Анева,
Благоевград, ул. Пере Тошев 6.
Четвърто гражданско отделение, 4672/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 46/2018 по описа на Окръжен съд Хас
ково, подадена от Андрей Новаков чрез адвокат
Милко Тодоров Живков, София, ул. Пиротска 7,
офис 407, срещу Атанаска Валентинова Новакова
чрез адвокат Веска Запрянова, Хасково, ул. Велико Търново 12, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Хасково, ул. Патриарх Евтимий
2, Хасково; Дирекция „Социално подпомагане“ – София, ж.к. Люлин, ул. 309, София.
НА 9.04.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 1738/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 108/2017 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Даниела Светозарова Христо-
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ва чрез адвокат Иван Ангелов, Варна, ул. Петър
Енчев 7, срещу Красимира Желязкова Колева чрез
адвокат Жоро Димитров Недев, Варна, ул. Оборище 7, офис 3; Жоро Димитров Недев, Варна,
ул. Оборище 7, офис 3, и трета страна Милена
Найденова Найденова, Варна, ул. Съборна 58А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3715/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 215/2018 по описа на Апелативен съд Вар
на, подадена от Дияна Василева Димитрова чрез
адвокат Асен Димов, Варна, ул. Мария-Луиза 26,
ет. 2, срещу Петко Василев Петков чрез адвокат
Янка Славова, Провадия, ул. Граф Игнатиев 1.
Четвърто гражданско отделение, 3782/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6427/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Надя
Кирилова Петкова чрез адвокат Румен Петков,
Пазарджик, ул. Петко Машев 9, офис център 1,
ет. 2, офис 11.
НА 10.04.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4121/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5379/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Георги Димитров
Угринов чрез адвокат Никола Атанасов, София,
ул. Марко Балабанов 4А.
Четвърто гражданско отделение, 4522/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2093/2016 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Венцеслав
Стефанов Чамурджиев, Бургас, ж.к. Лазур 72,
ет. 16, ап. 93.
Четвърто гражданско отделение, 3768/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 837/2017 по описа на Окръжен съд Хас
ково, подадена от Тонка Сталева Фотева чрез
адвокат Иван Милчев Иванов, София, ул. Веслец
39 – 41, ет. 2, офис 11, срещу Данка Митева Илчева
чрез адвокат Антон Александров Попов, Хасково,
ул. Враня 2; Тодор Христозов Илчев чрез адвокат
Антон Александров Попов, Хасково, ул. Враня 2.
НА 11.04.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде лен ие, 510 4/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 8462/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Ваканция“ – ООД, чрез адвокат
Пламен Чолаков, София, ул. Марко Балабанов
2а, ет. 2, срещу Валентин Симеонов Коларов
чрез адвокат Иван Добревски, София, ул. Хаджи
Димитър 15, вх. А, ет. 1.
Т рето гра ж данско отделение, 1804/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 367/2017 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4,
срещу Иван Стефанов Иванов чрез адвокат Йордан
Цветанов Йорданов, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 37, ет. 6, офис 18.
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Т рето г ра ж данско отде ление, 1967/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 531/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез
процесуален представител Кристина Манева, Казанлък, бул. Александър Батенберг 4 (сл. адрес),
срещу Ирина Стоянова Михайлова чрез адвокат
Атанас Стоянов, Стара Загора, ул. Ген. Столетов
109, ет. 1, ап. 2; „М Инженеринг“ – ЕООД, Стара
Загора, ул. Железни врата 23, ет. 4, ап. 4; „Михайлови“ – ЕООД, чрез адвокат Ива Михайлова,
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 158, офис
41; „Михайлов Инженеринг“ – ЕООД, Стара Загора, ул. Клокотница 12.
Т рето гра ж данско отделение, 2084/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3061/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Цветан Иларионов Пановски
чрез адвокат Слави Славов, София, бул. Патриарх
Евтимий 66, вх. Б, ет. 3, ап. 18, срещу Янислав
Иларионов Пановски чрез адвокат Ангелина
Тодорова, София, ул. Позитано 39.
Т рето гра ж данско отделение, 2493/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 24/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Весела Петрова КавлаковаНазарова, Пловдив, бул. Източен 121, ап. 19, срещу
„Комплексен онкологичен център – Пловдив“ –
ЕООД, Пловдив, бул. Васил Априлов 15а.
Т рето г ра ж данско отде ление, 2735/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1977/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Валентин Дачев Вутев чрез
адвокат Ана Маркова, София, бул. България
58, вх. С, ет. 1, офис 1, срещу Венелин Тодоров
Урдев чрез адвокат Тодорка Ангелова, София,
ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6, и трета страна „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
ул. Бенковски 3.
Т рето г ра ж данско отде ление, 2911/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2666/2017 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Боян Тодоров Иванов, Вар
на, ул. Цар Освободител 109, вх. Б, ет. 1, ап. 1;
Ивелина Христова Панчева чрез адвокат Ваня
Великова, Варна, ул. Ю. Скайлер 24, ет. 1, срещу
Румен Григоров Тодоров чрез адвокат Румяна
Манковска, Варна, бул. Мария-Луиза 24Б, ап. 16.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3839/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 360/2018 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от Мария Кръстева Илиева чрез
адвокат Светослав Спасов, Аксаково, ул. Митко
Палаузов 47; Радослав Райков Илиев чрез адвокат
Светослав Спасов, Аксаково, ул. Митко Палаузов
47; Гинка Йорданова Станева чрез адвокат Диана
Димитрова, Варна, бул. Владислав Варненчик
105, ет. 1, офис 1.
НА 15.04.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 2885/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5388/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Хивис“ – ООД, предста-
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влявано от Христо Евгениев Тодоров, София,
бул. Патриарх Евтимий 55, срещу „Пиринстройинженеринг“ – ЕАД, чрез адвокат Гергана Бечванова-Янчева, Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 34.
Първо търговско отделение
Пъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 775/ 2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5350/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Интерлийз“ – ЕАД, с изпълнителен директор Атанас Христов Ботев,
София, бул. Цариградско шосе 135А, срещу „Фанти – Г“ – ООД, в несъстоятелност, с управител
Илия Трендафилов Йорданов чрез адвокат Десислава Дикова, Видин, ул. Дунавска 2, ет. 3, ап. 9; Росен
Георгиев Миложев, синдик на „Фанти – Г“ – ООД,
София, ул. Цар Самуил 79, ет. 2, ап. 4.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 1 21 3/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 137/2017 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Община Ловеч чрез
адвокат Венцислав Нинов, Ловеч, ул. Търговска
21, офис 204, срещу „Виагруп“ – ЕООД, чрез
адвокат Стоянка Тихолова, Ловеч, ул. Търговска
2, ет. 3, офис 9.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н и е , 1 31 9/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 338/2017 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Силвия Стоянова Петрова-Танчева
чрез адвокат Николай Божилов, София, ул. Света
София 8, ет. 1, ап. 101; Силвия Стоянова Петрова-Танчева като майка и законен представител
на Ния Николова Танчева чрез адвокат Николай
Божилов, София, ул. Света София 8, ет. 1, ап. 101;
Силвия Стоянова Петрова-Танчева като майка и
законен представител на Мартин Николов Танчев
чрез адвокат Николай Божилов, София, ул. Света
София 8, ет. 1, ап. 101, срещу „Видол 05“ – ООД,
в несъстоятелност, със синдик Любен Иванов,
Видин, ул. Бдин 24.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 15 0 2/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 3796/2017 по оп иса на А пелат и вен
съд София, подадена от ЗАД „Булстрад Виена
Иншу рънс груп“ с изпълнителни директори
Недялко Чандъров и Кристоф Рат чрез адвокат
Еми Захариева, София, ул. Юнак 24, ет. 2, ап. 4,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез
адвокат Петър Бончовски, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 225А, ет. 5, офис 13 – 14.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 18 38/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6364/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Мини открит въгледобив“ – ЕАД, Перник, пл. Св. Иван Рилски 1,
срещу „Технострой 68“ – ЕООД, чрез адвокат
Калоян Конов, София, ул. Козлодуй 114, офис 4.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 18 8 3/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 27/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Уникредит Лизинг“ – ЕАД,
чрез адвокат Илиян Иванов, София, ул. Сердика
23, срещу Димитър Светославов Ташев чрез адвокат Илиян Палев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8,
ет. 1; „Елитстрой“ – ООД, Пазарджик, ул. Петко
Ю. Тодоров 4, ет. 4, ап. 16.
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НА 16.04.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 1523/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 601/2016 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Любица Тодорова Симова чрез
адвокат Петрана Атанасова, София, ул. Света
София 8, ет. 5, офис 9; Камен Каменов Аначков
чрез адвокат Петрана Атанасова, София, ул. Света
София 8, ет. 5, офис 9; Юлия Николова Михалкова чрез адвокат Петрана Атанасова, София,
ул. Света София 8, ет. 5, офис 9; Петър Николов Василев чрез адвокат Петрана Атанасова,
София, ул. Света София 8, ет. 5, офис 9; Павел
Пламенов Георгиев чрез адвокат Петрана Атанасова, София, ул. Света София 8, ет. 5, офис 9;
Николай Павлов Георгиев чрез адвокат Петрана
Атанасова, София, ул. Света София 8, ет. 5, офис
9; Бойка Пламенова Георгиева чрез адвокат Петрана Атанасова, София, ул. Света София 8, ет. 5,
офис 9; Георги Стоименов Аначков чрез адвокат
Петрана Атанасова, София, ул. Света София 8,
ет. 5, офис 9, срещу Тодор Зарков Модев чрез
адвокат Георги Иванов, София, ул. Баба Илийца
1, вх. А, ет. 5, ап. 15.
Първо гра ж данско отделение, 1580/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2548/2017 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Албена Кирилова Соколова-Бояджиева чрез адвокат Величка Иванова,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, стая 12,
срещу Цветана Георгиева Бояджиева-Димова
чрез адвокат Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; Златин Георгиев Бояджиев чрез
адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 26, ет. 3, офис 15.
Първо гра ж данско отделение, 1674/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 432/2017 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Христо Георгиев Митев чрез
адвокат Снежана Оцетова, Самоков, ул. Отец
Паисий 15, срещу Христина Христова Стаменова
чрез адвокат Пламен Механджийски, Самоков,
ул. Отец Паисий 2, ет. 1.
Първо гра ж данско отделение, 1878/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Румен Иванов Кацаров
чрез адвокат Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река
14; Фатме Агушева Кацарова чрез адвокат Емил
Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14, срещу Нели
Петрова Давидова чрез адвокат Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц
5, ет. 2; Агуш Юсеинов Кацаров чрез адвокат
Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце Делчев,
ул. Паул Ленц 5, ет. 2; Рушан Мехмедов Барзев
чрез адвокат Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце
Делчев, ул. Паул Ленц 5, ет. 2; Радослав Руменов
Барзев чрез адвокат Ани Караметова-Мейзинева,
гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц 5, ет. 2; Людмила
Руменова Спахиева чрез адвокат Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц 5,
ет. 2; Венцислав Иванов Кацаров чрез адвокат
Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце Делчев,
ул. Паул Ленц 5, ет. 2.
Първо гра ж данско отделение, 1988/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 655/2017 по описа на Софийски окръжен
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съд, подадена от Чекотински манастир „Свети
Архангел Михаил“ чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207,
срещу Министерството на земеделието, храните
и горите, София, бул. Христо Ботев 55.
Второ гражданско отделение
Второ г ра ж данско отде ление, 1676/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1983/2015 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Елеонора Иванова Кирилова чрез
адвокат Евгения Евлогиева, София, ул. Позитано
8, ет. 4, офис 403 – 404, срещу Кирил Иванов
Лазаров чрез адвокат Петьо Рангелов, София,
ул. Граф Игнатиев 53, вх. Б, ет. 2, ап. 24.
Второ г ра ж да нско отде лен ие, 2217/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 911/2017 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Гинка Стоянова Минкова, Варна,
ул. Бачо Киро 18, партер, срещу Лъчезар Василев
Борисов чрез адвокат Мария Вълчанова, Варна,
бул. Мария-Луиза 24, вх. Б, ет. 2.
Второ гра ж данско отделение, 2608/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4734/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Ком – Сед“ – ООД, чрез адвокат
Ралица Стефанова Георгиева, София, ул. Богдан
15, ет. 2, ап. 4; Стоилка Христова Темелкова чрез
адвокат Евгения Веселинова Дашина, София,
ул. Света София 8; Йорданка Христова Петрова
чрез адвокат Евгения Веселинова Дашина, София,
ул. Света София 8; Иванка Христова Христова
чрез адвокат Евгения Веселинова Дашина, София,
ул. Света София 8; Невена Радоева Тасева чрез
адвокат Евгения Веселинова Дашина, София,
ул. Света София 8; Маргарита Радоева Марковска
чрез адвокат Евгения Веселинова Дашина, София,
ул. Света София 8; Андон Христов Андонов чрез
адвокат Евгения Веселинова Дашина, София,
ул. Света София 8.
Второ г ра ж данско отде ление, 2613/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 85/2018 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Мара Стоянова Енева, Смолян,
ул. Първи май 65, ет. 4, ап. 10, срещу Атанаска
Николова Тошева, с. Стойките, област Смолян,
ул. Кап. Златка Кущинарова 6.
Второ гра ж данско отделение, 280 0/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2833/2017 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Анка Иванова Златева чрез адвокат
Станислав Славов, Варна, ул. Георги Раковски
39, ет. 2, офис 5; Тинка Димитрова Славова чрез
адвокат Станислав Славов, Варна, ул. Георги
Раковски 39, ет. 2, офис 5; Стефан Димитров
Банков чрез адвокат Станислав Славов, Варна,
ул. Георги Раковски 39, ет. 2, офис 5, срещу Росица Димитрова Стойкова чрез адвокат Татяна
Патаринска, Варна, ул. Македония 72, офис 2.
Второ г ра ж данско отде ление, 3297/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 18/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Махмуд Али Шайгов чрез
адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Д-р
Христо Татарчев 25; Емине Мустафа Шайгова
чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград,
ул. Д-р Христо Татарчев 25, срещу Хюсеин Мехмед
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Мехмед чрез адвокат Райна Кацарска, Разлог,
ул. Яне Сандански 32; Фатиме Исмаил Барабун
чрез адвокат Райна Кацарска, Разлог, ул. Яне
Сандански 32.
Второ гра ж данско отделение, 3381/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4734/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Невенка Радославова Вълчанова, София, бул. Симеоновско шосе 135; Радослав Георгиев Нинов, София, бул. Симеоновско
шосе 135; Милена Георгиева Нинова, София,
бул. Симеоновско шосе 135, срещу Мина „Станянци“ – АД, София, район „Сердика“, ул. Козлодуй
2В, вх. Б, ет. 1, ап. 1.
Второ гра ж данско отделение, 3433/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4880/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Силур 2000“ – ЕООД, чрез
адвокат Златимир Орсов, София, ул. Перник
97, ап. 1, срещу държавата чрез министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19;
Елица Лъчезарова Игнатова чрез адвокат Ива
Иванова, София, бул. Княз Александър Дондуков 93, партер.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 1653/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16356/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Румяна Бончева Бонева
чрез адвокат Иван Славчев Славов, София,
бул. Патриарх Евтимий 27, ет. 3, срещу Димитър
Василев Русков чрез адвокат Богдан Радойнов,
София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 3,
кантора 351.
Т рето г ра ж данско отде ление, 2359/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3340/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, бул. Княз Александър
Дондуков 9, ет. 5, срещу Невена Петрова Каменова чрез адвокат Красимир Миланов, Перник,
ул. Черешово топче, бл. 7, вх. А, партер, офис 5, и
контролираща страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Т рето гра ж данско отделение, 2456/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3022/2017 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Владимир Сергеев Калканов чрез адвокат Недялка Съчанова, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 18, срещу Областна дирекция на
МВР – Пловдив, ул. Княз Богороди 7, Пловдив.
Второ търговско отделение
В т о р о т ъ р г о в с ко о т д е л е н и е , 3117/2 017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 231/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Джи. Ди. Джи. Риал
естейт“ – ЕАД, чрез адвокат Георги Атанасов,
София, район „Възраждане“, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5; Георги Христов Кирчев
чрез адвокат Георги Атанасов, София, район
„Възраждане“, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б,
ет. 3 – 5, срещу „Лизинг финанс“ – ЕАД, София,
район „Оборище“, ул. Георги С. Раковски 103.
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В т о р о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 75 5/ 2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 470/2017 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Магдалена Иванова Казанлиева чрез адвокат Ангел Костадинов, Варна,
ул. Братя Георгиевич 36, ет. 4, офис 13, срещу
ЗАД „Армеец“ чрез адвокат Силвия Йорданова
Пенева, София, ул. Стефан Караджа 2.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 16 8 0/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 418/2017 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Палмекс – 03“ – ЕООД,
чрез адвокат Иван Моцов, Плевен, ул. Катя Попова
2, ет. 3, офис 15; Петьо Цветанов Петров чрез
адвокат Иван Моцов, Плевен, бул. Катя Попова
2, ет. 3, офис 15, срещу „Перламент Се“ – ООД,
чрез адвокат Илия Илиев, София, ул. Цар Асен
36, ет. 1, ап. 4.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 179 6/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 756/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Красимир Петров Иванов – синдик на „Интерфарм – 6 – Аква“ – ЕООД
(н), чрез адвокат Енчо Симеонов, София, бул. Тодор Александров 28, ет. 7, срещу „Ей енд Ди
Фарма България“ – ЕАД, чрез адвокат Христо
Мандалчев, Пловдив, ул. Четвърти януари 36,
ет. 5, офис 4; „Интерфарм – 6 – Аква“ – ЕООД
(в несъстоятелност), Хасково, ул. Александър Стамболийски 36, ет. 2, ап. 4; „НДК фарм“ – ЕООД,
Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 107, вх. А,
ет. 4, ап. 20; „Данифарм“ – ЕООД, Хасково,
ул. Александър Стамболийски 36; „Фьоникс фарма“ – ЕООД, София, ул. Околовръстен път 199А.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 189 2/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 14027/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Вилидж Холидейз“ – ЕООД,
чрез адвокат Людмил Петранов, Варна, ул. Христо
Самсаров 57, срещу „Напоителни системи“ – ЕАД,
София, район „Овча купел“, бул. Цар Борис ІІІ
№ 136.
НА 16.04.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 5 0 4/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 568/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Габриела Росенова Димитрова, София, ул. Хенрик Ибсен 15, ет. 7, срещу Христо
Атанасов Костов, Пловдив, ул. Победа 40, ет. 6,
ап. 18; Афродита Борисова Костова, Пловдив,
ул. Победа 40, ет. 6, ап. 18.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 52 8/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 624/2017 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, Варна,
бул. Съборни 42, ет. 2, срещу Тодор Николов
Димитров чрез адвокат Радослав Данков Данков,
Варна, ул. Топра Хисар 16, ап. 2; Таня Чернева
Димитрова чрез адвокат Радослав Данков Данков, Варна, ж.к. Варненчик, бл. 16, вх. 1, ет. 1,
ап. 1; Яна Димитрова Димитрова чрез адвокат
Златина Христова Георгиева, Варна, ул. Топра
Хисар 16, ап. 2.
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Вт ор о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1553/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1207/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Алианц лизинг България“ – АД,
чрез адвокат Албена Любенова Ванчева, София,
бул. Витоша 17, ет. 2, срещу „Юторус“ – АД,
адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1 – 2.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1781 /2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5980/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Боянка Янкова Радева чрез
адвокат Ангел Боев, София, ул. Лом 1, ет. 1, ап. 9,
срещу Застрахователно акционерно дружество
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, София,
ул. Позитано 5.
НА 17.04.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 1751/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 336/2017 по описа на Окръжен съд
Враца, подадена от „Стар пост“ – ООД, София,
бул. Черни връх 73, ет. 2, срещу Георги Иванов
Статков чрез адвокат Лилия Василева, Враца,
ул. Полковник Кетхудов 15; Николай Иванов
Статков чрез адвокат Лилия Василева, Враца,
ул. Полковник Кетхудов 15; Десислава Иванова Емин чрез адвокат Лилия Василева, Враца,
ул. Полковник Кетхудов 15; Маргарита Лъвовна
Статкова чрез адвокат Лилия Василева, Враца,
ул. Полковник Кетхудов 15.
Т рето гра ж данско отде ление, 2361/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4079/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Александър Благоев Йорданов чрез адвокат Иван Йотов,
София, ул. Христо Белчев 2, ет. 3.
Т рето г ра ж данско отде ление, 2876/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 684/2017 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Александър Александров Димитров чрез адвокат Милка Христова, Перник,
ул. Търговска 42, ет. 1, срещу ТП „Държавно
горско стопанство – Земен“, ул. Пещерско шосе
20, Земен.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 16 0 8/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5455/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Дондуков 68, срещу Станчо Станимиров Вълков чрез адвокат Иглика Василева,
София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5,
и трета страна Ваня Николова Томова, Видин,
ул. Георги Димитров 73; Томо Николов Томов,
Видин, ул. Живко Мончев 1; Добрин Николов
Томов, Видин, ул. Ломска 3; Илия Ангелов Томчев, Видин, ул. Живко Мончев 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 169 8/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5047/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Община Правец, пл. Тодор
Живков 6, Правец, срещу „Импулс – МС“ – АД,
чрез адвокат Борис Джелепов, Пловдив, бул. Шести септември 153, ет. 1, и трета страна Държавен
фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136.
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НА 17.04.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 7259/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16334/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Антон Атанасов Андонов чрез
адвокат Ирена Караколева, София, ул. Лавеле
32, ет. 1, кантора 5, срещу Адриана Тодорова
Генова, София, ж.к. Младост 3, бл. 327, вх. 7,
ет. 7, ап. 59.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 484/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4764/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Петя Стефанова Бункин
чрез адвокат Веселин Георгиев и адвокат Албена
Драганова, София, бул. Витоша 26, ет. 2, офис 2;
Лора Страхилова Бункин чрез адвокат Веселин
Георгиев и адвокат Албена Драганова, София,
бул. Витоша 26, ет. 2, офис 2; Мириа Страхилова
Бункин чрез адвокат Веселин Георгиев и адвокат
Албена Драганова, София, бул. Витоша 26, ет. 2,
офис 2, срещу Юлия Асенова Константинова чрез
адвокат Димитрина Вулджева, София, ул. Цар
Асен 10, ет. 4, ап. 7; Христо Иванов Константинов чрез адвокат Димитрина Вулджева, София,
ул. Цар Асен 10, ет. 4, ап. 7.
Първо гра ж данско отделение, 1526/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 617/2017 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Калин Добрилов Илиев чрез адвокат
Михаил Мишев, Враца, ул. Лукашов 10; Ивалин
Добрилов Илиев чрез адвокат Михаил Мишев,
Враца, ул. Лукашов 10, срещу Наталия Младенова
Статкова чрез адвокат Силвия Христова, София,
ул. Владайска 35, ет. 3, кантора 31, и заинтересована страна Мариета Цветанова Локова чрез
Гергана Цветкова, Враца, ул. Осогово 2.
Първо гра ж данско отделение, 1909/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2266/2017 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Станислава Несияновна Тобак чрез
адвокат Стефка Пейчева, Провадия, ул. Камчия
23, срещу Диан Георгиев Борисов чрез адвокат
Пламена Иванова, Провадия, ул. Ал. Стамболийски 20.
Първо гра ж данско отделение, 2214/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2344/2017 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Людмила Иванова Ковачева
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й.
Груев 38, ет. 2; Габриела Изабел Ангелова-Бари
чрез адвокат Ирина Генчева, София, ул. Цар
Калоян 10.
Първо гра ж данско отделение, 2326/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2821/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Бедрия Шенер Налбантова чрез
адвокат Галина Георгиева, гр. Провадия, област
Варна, ул. Александър Стамболийски 12; Ахмед
Иляз Мечкун чрез адвокат Гергана Николова,
гр. Провади я, област Варна, ул. А лександър
Стамболийски 12, срещу Абибе Назиф Саид чрез
адвокат Донка Костова, гр. Провадия, област
Варна, ул. Цар Освободител 23а; Шабан Сали
Шабан чрез адвокат Донка Костова, гр. Провадия,
област Варна, ул. Цар Освободител 23а.
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Първо гра ж данско отделение, 2868/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Румяна Павлова Пискова чрез
адвокат Йорданка Василева Дишлянова, Пловдив,
ул. Фредерик Жолио-Кюри 1, срещу Теменужка
Георгиева Илиева чрез адвокат Петър Добрев
Джолов, Пловдив, ул. Кирил Христов 2А.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 2296/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 532/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Васил Симеонов Минков
чрез адвокат Милена Дашева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 2; Йорданка Симеонова Минкова чрез
адвокат Милена Дашева, Дупница, ул. Солун 2,
ет. 2, срещу Цвета Илиева Минкова чрез адвокат
Стефка Костадинова-Венчева, София, ул. Цар
Иван Шишман 53А, ет. 2, ап. 4; Георги Йорданов
Минков чрез адвокат Стефка Костадинова-Венчева, София, ул. Цар Иван Шишман 53А, ет. 2,
ап. 4; Донка Йорданова Минкова чрез адвокат
Стефка Костадинова-Венчева, София, ул. Цар
Иван Шишман 53А, ет. 2, ап. 4.
Второ гра ж данско отделение, 2439/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 326/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Светлозар Димитров Милков
чрез адвокат Георги Иванов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53; Теодора Димитрова Милкова чрез
адвокат Георги Иванов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, срещу Костадинка Димитрова Банова,
Пловдив, ул. Петко Д. Петков 36, ет. 2, ап. 2.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 2116/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 12955/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от „НюКо ТП“ – ЕООД, чрез
адвокат Соня Николова, София, бул. Патриарх
Евтимий 49, срещу Константин Христов Терзиев
чрез адвокат Илиян Мазев, София, ул. Лавеле
16, ет. 2, офис 201.
Т рето г ра ж данско отде ление, 2437/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 61/2018 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Военно формирование 26690,
Павликени, срещу Милен Иванов Цаневски чрез
адвокат Лили Матева, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3221/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 439/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Николай Колев Пенев, Казанлък, ул. Шейновска 18, срещу Донка Христова
Попова чрез адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Евгени Руменов Попов
чрез адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков
11А, ет. 5, офис 3; Виолета Руменова Попова чрез
адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков 11А,
ет. 5, офис 3.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3543/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 104/2018 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Мюсюлманско изповедание – Видин,
чрез адвокат Калина Славкова, София, ул. Синчец 2, срещу Ракет Мехмед Хасан чрез адвокат
Лилия Станчева, Видин, ул. Княз Борис І № 12.
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Т рето г ра ж данско отде ление, 3612/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 212/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Виктория Велинова Бош
накова чрез адвокат Живко Чепишев, Девин,
ул. А. Костов 10, срещу „Смак“ – ЕООД, чрез
адвокат Петко Тодоров, Пловдив, ул. Четвърти
януари 36, ет. 4, ап. 6.
НА 18.04.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 5842/2015,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3700/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Албена Симеонова Върбанова чрез адвокат Ненчо Иванов Пенев, София,
ул. Христо Ботев 57, ет. ф3, срещу Спас Вангелов
Спасов чрез адвокат Александър Ценков Георгиев,
София, ул. Брегалница 40, ап. 3.
Първо гра ж данско отделение, 4218/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 236/2016 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Живилияна Иванова Янева чрез адвокат Филип Рачев, София, ул. Аксаков 28, ет. 2,
ап. 3, срещу Валери Владимиров Илиев, Монтана,
ул. Иван Аврамов 6, ет. 4, ап. 13.
Първо гра ж данско отделение, 1855/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 382/2017 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Община Сандански,
ул. Свобода 14, гр. Сандански, срещу Васил
Иванов Попов чрез адвокат Михаела Антониева
Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор Александров
47, ет. 3, офис 3.
Първо гра ж данско отделение, 2257/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 279/2017 по описа на Окръжен съд
Търговище, подадена от Зюлбие Ахмедова Салиева чрез адвокат Атанас Цветанов Димитров,
гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 1, партер;
Нежат Насуфов Керимов чрез адвокат Атанас
Цветанов Димитров, гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 1, партер; Боян Насков Кирилов чрез
адвокат Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг,
ул. Цар Освободител 1, партер; Гюлнур Ахмедова Салиева чрез адвокат Атанас Цветанов
Димитров, гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 1,
партер; Азиме Ахмедова Хюсеинова чрез адвокат
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг, ул. Цар
Освободител 1, партер; Айнур Ахмедова Хюсеи
нова чрез адвокат Атанас Цветанов Димитров,
гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 1, партер,
срещу Изет Шабанов Селимов чрез адвокат Деян
Пантев, Търговище, ул. Преслав 2, ет. 1, офис
110; Гюлтен Шабан Мехмед, с. Рътлина, община
Омуртаг, ул. Родопи 22.
Първо гра ж данско отделение, 2835/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 20/2018 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Стефан Петров Труфилов чрез адвокат Марин Радоев Маринов, Разград, ул. Марица
1, офис 15, срещу Иванка Петкова Петрова чрез
адвокат Радостин Георгиев Ковалаков, Разград,
ул. Марица (Т. Бухтев) 1.
Първо гра ж данско отделение, 3436/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5066/2017 по описа на Апелативен съд
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София, подадена от Мирослава Захариева Главчовска чрез адвокат Пламен Вълканов Вълканов,
София, ж.к. Изток, ул. Тинтява 13Б, ет. 6, срещу
Георги Веселинов Лазаров чрез адвокат Мария
Серафимова Ву чева, Софи я, к в. Горубл яне,
ул. Пионерска 5.
НА 18.04.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 2853/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 71/2018 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Веселин Петров Балев чрез
адвокат Камелия Йотова, София, ул. Хан Крум
25; Мария Дончева Балева чрез адвокат Кремена Маринова, Варна, ул. Драгоман 43, срещу
Марияна Лазарова Андреева чрез адвокат Боян
Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10.
Т ре то г ра ж да нско отде лен ие, 3757/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 904/2018 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Методи Кръстев Чалъков
чрез адвокат Мария Гунчева, Пловдив, ул. Геор
ги Бенковски 19, ет. 2, офис 4, срещу „Джи Пи
Груп“ – АД, чрез адвокат Пантелей Петров Семерджиев, София, ул. Кричим 78, ет. 6, ап. 17.
НА 22.04.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 1101 /2 018 ,
по кас а ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3850/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „ДЗИ – Общо Застраховане“ – ЕАД, чрез юрисконсулт Юлиян Миленов
Кантарджиев, София, бул. Витоша 89Б; Юнджел
Рифатов Расимов чрез адвокат Орлин Боянов,
Добрич, бул. Добруджа 26, вх. Е, ет. 1, ап. 3, срещу
Нуртен Рифадова Салиева чрез адвокат Милен
Янков, Добрич, бул. Двадесет и пети септември
52, ет. 2, офис 9.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 149 7/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6994/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Габриел Константинов
Костов чрез адвокат Вихър Найденов, София,
ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9, срещу ЗАД
„Булстрад Виена Иншурънс груп“ – АД, София,
ул. Позитано 5.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 1525/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2068/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Момчил Любенов Атанасов чрез адвокат Владимира Маркова, София,
бул. Македония 9, вх. Б, ет. 1, ап. 3; Галина Янкова Атанасова чрез адвокат Владимира Маркова,
София, бул. Македония 9, вх. Б, ет. 1, ап. 3; ЕТ
„Галина Янкова Атанасова“ с фирма „Гамаком
2 – Галина Атанасова“ чрез адвокат Владимира
Маркова, София, бул. Македония 9, вх. Б, ет. 1,
ап. 3; Галина Янкова Атанасова като управител
на „Силвър Дей – Га“ – ЕООД, чрез адвокат Владимира Маркова, София, бул. Македония 9, вх. Б,
ет. 1, ап. 3, срещу „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Димитър Димитров, София, ул. Кирил
и Методий 84.
1206
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
9000“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ със
свое решение от 13.02.2019 г. свиква годишно
общо събрание на 18.04.2019 г. в 10 ч. в зала 1
на Българския институт по стандартизация, 1797
София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2018 г. и
основни насоки за 2019 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността през 2018 г.; 3. годишен
финансов отчет за 2018 г. и доклад за дейността
съгласно изискванията на чл. 40 ЗЮЛНЦ; актуализация на бюджета на „Клуб 9000“ за 2019 г. и
приемане бюджет за 2020 г.; определяне годишното
възнаграждение на председателя и членовете на
управителния и контролния съвет за 2019 г.; 4.
избор на контролен съвет.
1310
2. – Управителният съвет на Моряшкия професионален съюз – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на съюза
на 23.04.2019 г. в 9 ч. в Дома на моряка с адрес:
Варна, ул. Черноризец Храбър № 9, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на съюза за
периода април 2018 г. – март 2019 г.; 2. финансов
отчет за периода април 2018 г. – март 2019 г.; 3.
приемане на бюджет на Моряшкия професионален съюз за периода април 2019 г. – март 2020 г.;
4. избор на секретар; 5. попълване състава на
управителния съвет и контролно-ревизионната
комисия; 5. приемане на програма; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1293
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хорова школа „Млади гласове“ – Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.04.2019 г.
в 19 ч. в Пловдив, зала „Сезони“, ул. Кръстю
Пастухов № 18, при дневен ред: освобождаване
на член на УС и избор на нов. Регистрацията на
членовете на общото събрание на сдружението
ще се започне в 18 ч. и ще приключи в 19 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 20 ч. на същото
място при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове.
1329
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Академик – гребане“ – Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, устава на клуба и решение
на УС от 14.02.2019 г. свиква общо събрание на
12.04.2019 г. в 14 ч. в залата на Гребен канал – Ку-
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лата, ул. Ясна поляна № 5, Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността; 2. финансов
отчет; 3. промени в устава; 4. избор на председател
и членове на УС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1279
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Хеброс – гребане“ – Пловдив, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ, устава на клуба и решение на УС от
15.02.2019 г. свиква общо събрание на 11.04.2019 г.
в 14 ч. в залата на Гребен канал – Кулата, ул. Ясна
поляна № 5, Пловдив, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността; 2. финансов отчет; 3. промени
в устава; 4. избор на председател и членове на УС;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1280
19. – Управителният съвет на „Клуб 4 х 4 Адвенчър“ – Троян, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на 22.04.2019 г. в 13 ч. на адрес: Троян,
ул. П. Р. Славейков № 54, хотел „Троян Плаза“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността,
финансов отчет за дейността и приемане на проектобюджет за 2019 г.; 2. обсъждане на изменения
в персоналния състав на управителния съвет на
сдружението поради възникнала необходимост;
избор на нов персонален състав на сдружението;
3. промяна в устава на сдружението по отношение
на правилата за свикване на общо събрание на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1295
18. – Управителният съвет на „Клуб 4 х 4
Експер т “ – Т р оя н , на о снова н ие ч л. 2 6 о т
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на 22.04.2019 г. в 15 ч. на адрес:
Троян, ул. П. Р. Славейков № 54, хотел „Троян
Плаза“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността, финансов отчет за дейността и приемане
на проектобюджет за 2019 г.; 2. обсъждане на
изменения в персоналния състав на управителния съвет на сдружението поради възникнала
необходимост; избор на нов персонален състав
на сдружението; 3. промяна в устава на сдружението по отношение на правилата за свикване
на общо събрание на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
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