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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
ОТ 10 ЯНУАРИ 2020 Г.

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ,
бр. 37 от 2017 г.), Решение на Народното
събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от
10 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.), Решения на Народното събрание за персонални
промени в Министерския съвет на Република
България от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78
от 2018 г.), Решение на Народното събрание
за персона лни промени в Министерск и я
съвет на Република България от 21 ноември
2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), Решение на
Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България от 20 декември 2018 г. (ДВ, бр. 107 от
2018 г.), Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 5 април 2019 г.
(ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в
Министерския съвет на Република България
от 15 май 2019 г. (ДВ, бр. 40 от 2019 г.) и
Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на
Република България от 3 декември 2019 г.
(ДВ, бр. 96 от 2019 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Нено Ненов Димов като
министър на околната среда и водите.
2. Избира Емил Димитров Симеонов за
министър на околната среда и водите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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за създаване и функциониране на Механизъм
за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава се постоянно действащ
Механизъм за възлагане и изпълнение на научни консултации от Българската академия
на науките, наричан по-нататък „Механизма“.
(2) Чрез Механизма се осигурява висококачествена и независима научна експертиза за
органите на изпълнителната власт по въпроси
от значителна важност при формирането на
секторни политики и инструменти за изпълнение на държавната политика, както и при
транспониране на европейски директиви и
привеждане в съответствие на други европейски
препоръки или документи.
Чл. 2. Българската академия на науките
(БАН) предоставя научни консултации по
национално възложени дейности от органите
на изпълнителната власт относно специфичен
политически въпрос или сектор, където е необходимо, целесъобразно или се налага допълваща
научна експертиза или научна оценка. Научната
консултация може да бъде предоставена като
становище, експертиза, препоръка и оценка.
Чл. 3. (1) Заявители за научна консултация
може да са всички органи от системата на
изпълнителната власт.
(2) Органите на изпълнителната власт подават заявки за научни консултации до министъра на образованието и науката по утвърден
от него образец.
(3) Българската академия на науките има
право да откаже изпълнението на научната
консултация, в случай че не разполага с необходимата научна експертиза за дадената
консултация или съответната дейност не е
присъща за БАН и нейните структурни звена.
(4) Министърът на образованието и науката
възлага изпълнението на научната консултация
въз основа на окончателна заявка, одобрена от
заявителя и БАН.
Чл. 4. (1) За функционирането на Механизма министърът на образованието и науката
определя контактно лице за осъществяване на
обратна връзка със заявителя и БАН.
(2) Контактното лице изпраща подадените
заявки по чл. 3, ал. 1 на БАН за произнасяне
относно възможността и сроковете за изпълнението є, а при необходимост организира и
среща за уточнение на детайли по заявката.
След постигане на съгласие за съществените
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елементи на научната консултация заявителят
оформя окончателната заявка.
(3) Контактното лице подпомага министъра
на образованието и науката в извършването на
наблюдение и контрол върху функционирането
на Механизма.
Чл. 5. (1) Координатор по изготвянето на
научната консултация в БАН е главният научен секретар, който извършва вътрешната
координация между академичните институти
и другите структурни звена в БАН по определяне на параметрите, сроковете и участниците в изпълнението на научната консултация,
както и осъществява връзка с контактното
лице по чл. 4.
(2) При необходимост, със съдействието
на контактното лице по чл. 4, координаторът
може да изисква от заявителя на научната
консултация допълнителни данни, доклади и
друг фактологичен материал или достъп до
бази данни.
(3) По преценка на участващите в изпълнението на научната консултация и съобразно темата
може да се организират семинари, консултации
и публични дискусии с оглед набиране на факти или консултиране на обществено мнение.
Чл. 6. (1) Резултатът от научна консултация
се предоставя на заявителя с копие до контактното лице по чл. 4.
(2) Резултатът по ал. 1 може да стане публичен по общо решение на заявителя, министъра на образованието и науката и БАН, като
се публикува на официалните им интернет
страници.
Чл. 7. (1) Необходимите финансови средства
за изпълнение на научните консултации във
връзка с функционирането на Механизма са
за сметка на трансфера от държавния бюджет
за БАН, определен със закона за държавния
бюджет за съответната година.
(2) Когато за изпълнението на нау чна
консултация, възложена при форсмажорни за
държавата обстоятелства, е необходимо специфично оборудване, закупуване на консумативи,
заплащане на извънреден труд на специалисти
и/или командироването им на място, тези допълнителни финансови средства са за сметка
на заявителя.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за
нормативните актове във връзка с чл. 4, ал. 1
от Закона за насърчаване на научните изследвания и чл. 11, ал. 5 от Закона за Българската
академия на науките.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 16
ОТ 13 ЯНУАРИ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Мечта“, разположено в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък, област
Стара Загора, на „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци,
община Казанлък
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци и чакъли, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Мечта“,
разположено в землищата на с. Кънчево и
с. Черганово, община Казанлък, област Стара
Загора, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1653 от 12 юни 2018 г.,
утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
347,9 дка, индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 15 в Координатна система
„1970 г.“ и в Координатна система „БГС 2005“,
зона 35, която съвпада с площта на утвърдените
запаси, съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ря ко за кон цесионер
„Трон“ – ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие № 541 от 3 януари 2018 г., издадено
от министъра на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните
условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) № 3-3 от 20 юни 2017 г. и Решение № ЗС-77-П от 29 август 2017 г. за поправка
на очевидна фактическа грешка, допусната в
Решение по ОВОС № 3-3 от 2017 г., издадени
от директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Стара За-
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гора. Решенията са приложения – неразделна
част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от
2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от
2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31
от 2019 г.), и да не предизвиква нарушаване на
здравните изисквания за обектите с обществено
предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и забраните и ограниченията
в Плана за управление на речните басейни
(ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Източнобеломорски
район около съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване, за които няма определена
санитарно-охранителна зона;
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
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6.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия,
само върху земя от концесионната площ, върху
която е придобил съответни права и е променил
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище
„Мечта“, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително
добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно
разработване;
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7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на
енергетиката, а при необходимост и на други
компетентни държавни органи, при условия,
по ред и в срокове, определени в концесионния
договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията и
допълненията на цялостния работен проект за
добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра
на енергетиката на всеки 5 години от срока на
концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра на
енергетиката планът за управление на минните
отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве,
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защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата
година, както и за изменението на запасите и
ресурсите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността на
посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, както
и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на
чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при условия
и в срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по т. 1
при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
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7.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 6998 лв. и се
предоставя не по-късно от 14 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността на
концесионното плащане за предходната година
с начислен ДДС, но не по-малко от стойността
на минималното годишно концесионно плащане
с начислен ДДС, и се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
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рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните
в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи
ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер
на концесионното възнаграждение за добив
на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне на
концесионното възнаграждение за добив на
подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление №
127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3 не
може да бъде по-нисък от стойността, получена
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ – пясъци и
чакъли, и ал. 4 от Методиката – приложение №
4 към чл. 11 от наредбата по т. 9.3, Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г.
относно краткосрочната статистика и Регламент
(ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент
и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие)
от срока на концесията не може да бъде помалък от сумата, определена на базата на 30
на сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 5400 тона/шестмесечие
добити подземни богатства, и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство по т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор
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при промяна на законодателството, уреждащо
реда за определянето им.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета
на Община Казанлък част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.
9.8. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци,
община Казанлък, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
10.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Мечта“
Координатна система „1970 г.“
№
Х (m)
Y (m)
1.
4649290.0
9419910.0
2.
4649245.0
9420035.0
3.
4649300.0
9420120.0
4.
4649280.0
9420270.0
5.
4649312.1
9420428.4
6.
4649249.3
9420645.6
7.
4649200.0
9420800.0
8.
4649225.3
9420908.6
9.
4649150.6
9420995.9
10.
4648874.7
9420963.0
11.
4649073.8
9420726.9
12.
4648823.8
9420652.2
13.
4648803.1
9420563.9
14.
4649011.3
9420121.7
15.
4649113.8
9419823.8
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Координатна система „БГС 2005“, зона 35N
№

X

Y

1.

4713984.2

372747.4

2.

4713938.3

372872.1

3.

4713992.6

372957.5

4.

4713971.6

373107.3

5.

4714002.5

373265.9

6.

4713938.1

373482.6

7.

4713887.7

373636.6

8.

4713912.2

373745.4

9.

4713836.9

373832.1

10.

4713561.3

373797.2

11.

4713762.1

373562.6

12.

4713512.7

373486.1

13.

4713492.6

373397.7

14.

4713704.0

372957.1

15.

4713808.6

372660.0
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РЕШЕНИЕ № 17
ОТ 14 ЯНУАРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Черноморец-юг“,
община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необн.), изменено с Решение
№ 682 на Министерския съвет от 14 ноември
2019 г., и мотивиран доклад на министъра на
туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Черноморец-юг“,
община Созопол, област Бу ргас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж „Черноморец-юг“, обособена част от
крайбрежната плажна ивица, с обща площ
37 183 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 81178.8.141 по кадастралната
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карта и кадастралните регистри на землището на гр. Черноморец, одобрени със Заповед
№ РД-18-12/24.04.2007 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра, индиви д уа лизиран съгласно данните в А к т
з а изк л юч и т е л на д ърж а вна с о б с т вено с т
№ 685/6.12.2001 г. и специализираната карта
и регистър на морски плаж „Черноморец-юг“,
приета с Протокол № 21-234/14.05.2015 г. на
комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16
септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания, и е с размер 27 607 кв. м, с
точки, определящи активната плажна площ,
от № 1 до № 184 в Координатна система
„Българска геодезическа система 2005“.
1.3. В а к т и вната п ла ж на п лощ не са
включени: общата площ на сиви и бели пясъчни дюни в размер 8628 кв. м, обекти на
инфраструктурата в размер 948 кв. м, представляващи водни площи в размер 420 кв. м,
зелени площи в размер 497 кв. м, бетонова
площадка с площ 17 кв. м и 2 стълби с обща
площ 14 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 638 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 100 в Координатна система
„Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския
плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват след н и т е п ри на д леж нос т и, кои т о се
определят с концесионния договор или с
допълнително споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
които ще бъдат поставени върху обекта на
концесията от концесионера, необходими
за здравното и медицинското обслужване
и са н и тарно -х и г иен но т о под д ърж а не, по
осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за
спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
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1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Предметът на концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на концесионния договор
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на концесионния
договор и срокът на концесията не може
да се продължава, освен ако действащото
законодателство го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила
един месец след сключването му, при положение че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
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6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности и на дру ги дейности и усл у ги,
осъществявани на обекта на концесията, и
свързаните с тях разходи се осигуряват със
средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен дост ъп на
посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности на посетителите, със
зоните, в които концесионерът е разположил
плажни принадлежности за възмездно предоставяне на посетителите на морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване
на посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство
и концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
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начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и принадлежностите по т. 1.6 съгласно
дейс т ва що т о за конодат елс т во, кат о т ова
задължение следва да се конкретизира в
концесионния договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска
характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с концесионния договор и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за изпълнение на
годишното концесионно възнаграждение и
за добро изпълнение на задълженията по
концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания и изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на концесионния договор на отговорните
за това лица и да осигурява информация и
достъп за осъществяването на контрола от
оправомощени представители на концедента
при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява
предложените в офертата законосъобразни
дейности и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг
за целия срок на концесията трябва да са
в размери не по-големи от предложените в
офертата, на риск на концесионера;
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8.2.22. да спазва изискванията на защитенa
зона за опазване на дивите птици „Бакърлъка“
и защитенa зона за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
„Плаж Градина – Златна рибка“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобрен и я та и п ри ра щен и я та върх у обек та на
концесията или принадлежностите му, които
са публична държавна собственост, в съответствие с действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения
и на другите задължения на концесионера
по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само,
на цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да полу чава информационни доклади от концесионера за изпълнението на
концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си
правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде обекта на концесията на
концесионера, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
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9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За в ся к а к а лен д арн а г од и н а о т
действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия
и по ред, определени с договора, потвърдени
безусловни неотменяеми банкови гаранции,
издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция
за цялостно изпълнение на договора в размер, равен на размера на предложеното от
него концесионно възнаграждение с включен
данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка ка лен дарна година от
срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по договора – в размер 50
на сто от размера на концесионното възнаграждение, което е дължимо в предходната
календарна година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
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11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с концесионния договор, и платими по банков път. За срока на
концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 114 912 лв.,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата 9,8 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 9,8 на сто.
11. 3. Год и ш но т о кон ц е с ион но в ъ з н аграждение се определя съгласно офертата
на участника, определен за концесионер, в
размер не по-малък от минималния размер
по т. 11.1. Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС,
както следва:
11.3.1. п ърво т о г од и ш но кон цесион но
възнаграждение се заплаща на една вноска
в срок до един месец от влизането в сила
на концесионния договор; първото годишно
концесионно въ знаг ра ж дение обезпечава
периода от датата на влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година и за периода от 1 януари
на последната календарна година, през която
концесионният договор е в сила, до датата
на изтичането срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор – неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и за сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната
на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
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12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва да бъде включена клауза за преразглеждане с предвидена възможност за изменения,
без да се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж,
са приращение към морския плаж и имат
статут на публична държавна собственост от
датата на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS
18001:2007 и ISO 13009:2015 с обхват за морски
плажове, в противен случай не се допуска
до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно въ знаг ра ж дение) – с
относителна тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани с организация на спортно-развлекателни
дейности на морския плаж – с относителна
тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 57 456 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно услови ята, посочени в
документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията се организира от министъра на туризма
и се провеж да от комисия, назначена от
министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 18
ОТ 14 ЯНУАРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, § 24 от преходните и заключителните
ра зпоредби к ъм За кона за изменен ие и
допълнение на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40
от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.) във връзка
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 604 на Министерския съвет от
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22 юли 2016 г. за утвърждаване на минимални
критерии за комплексна оценка на офертите
при провеждане на конкурс за определяне
на концесионер на морски плаж (необн.),
изменено с Решение № 682 на Министерския
съвет от 14 ноември 2019 г., и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия за морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас – изключителна държавна собственост, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж „Равда – централен“, обособена част
о т к райбреж ната п ла ж на ивица, с обща
площ 12 722 кв. м, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 61056.501.496 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-58 от
16.04.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в
Акт за изключителна държавна собственост
№ 582/27.01.2000 г. и специализираната карта
и регистър на морски плаж „Равда – централен“, приета с Протокол № 1 от 18 януари
2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването
и поддържането на специализираните карти
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е с размер 9575 кв. м, с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 159 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В а к т и вната п ла ж на п лощ не са
включени: общата площ, заета от обекти на
инфраструктурата, в размер 8 кв. м (бетонови
стълби) и общата площ, заета от брегоукрепителни съоръжения, в размер 3139 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 579 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 171 в Координатна система
„Българска геодезическа система 2005“.
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1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския
плаж.
1.6. Към обекта на концесията са включени следните принадлежности:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
които ще бъдат поставени върху обекта на
концесията от концесионера, необходими
за здравното и медицинското обслужване
и са н и тарно -х и г иен но т о под д ържа не, по
осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на п ри лежащата ак ват ори я, за
спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство
на територията и всяка друга самостоятелна
вещ, кои т о оси г у ря ват безп реп я т с т вено,
нормално и безопасно функциониране на
обекта на концесията или на предоставянето
на услугите – предмет на концесията, извън
принадлежностите, посочени в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Предметът на концесията включва:
2.1. Основен предмет: възлагане на концесионера да извърш ва за д ъ л ж и т ел н и т е
дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, наричани по-нататък
„задължителни дейности“, и да предоставя
плажни услуги при условията и по реда на
концесионния договор срещу правото му
да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица и задължението
му да заплаща концесионно възнаграждение
към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
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3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Други дейности в съответствие с действащото законодателство и след съгласуване
с министъра на туризма.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор, но не по-рано от 2 октомври 2020 г.,
като срокът на концесията не може да се
продължава, освен ако действащото законодателство го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила
един месец след сключването му, но не порано от 2 октомври 2020 г., и при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършванет о на за д ъ л ж и телни т е
дейности и на дру ги дейности и усл у ги,
осъществявани на обекта на концесията, и
свързаните с тях разходи се осигуряват със
средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен дост ъп на
посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от посетителите, със
зоните, в които концесионерът е разположил
плажни принадлежности за възмездно предоставяне на посетителите на морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване
на посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство
и концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
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7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. право на експлоатация на обекта на
концесията, което включва получаването на
приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя извършването на отделни задължителни дейности или услуги
на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзк и или осиг у ри по дру г
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство и при условия и по
ред, определени с концесионния договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска
характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
което попада в обхвата на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канали-
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зационна система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с концесионния договор и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за изпълнение на
задължението за годишното концесионно
възнаграждение и за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето без необходимото одобрение на преместваеми обекти и съоръжения
върху обекта на концесията, включително в
прилежащата на морския плаж акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания и изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на концесионния договор на отговорните
за това лица и да осигурява информация и
достъп за осъществяването на контрола от
оправомощени представители на концедента
при условия и по ред, определени с концесионния договор;
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8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява
предложените в офертата законосъобразни
дейности и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг
за целия срок на концесията трябва да са
в размери не по-големи от предложените в
офертата, на риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобрен и я та и п ри ра щен и я та върх у обек та на
концесията или принадлежностите му, които
са публична държавна собственост, в съответствие с действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения
и на другите задължения на концесионера
по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само,
на цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади от концесионера за изпълнението на
концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си
правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
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8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде обекта на концесията на
концесионера, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията по т. 1, включително прилежащата на морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За в ся к а к а лен д арн а г од и н а о т
действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия
и по ред, определени с договора, потвърдени
безусловни неотменяеми банкови гаранции,
издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година концесионерът представя
банкова гаранция за цялостно изпълнение
на договора в размер, равен на пълния размер на предложеното от него концесионно
възнаграждение с включен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка ка лен дарна година от
срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изп ъ л нен ие на г од и ш но т о
концесионно възнаграждение – в размер 100
на сто от размера на концесионното възнаграждение, което е дължимо в предходната
календарна година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по договора – в размер 50
на сто от размера на концесионнота възнаграждение, което е дължимо в предходната
календарна година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде-
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лят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с концесионния договор
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 8071 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно
класираната на първо място оферта, но не
може да бъде по-малък от 1 на сто.
11. 3. Год и ш но т о кон ц е с ион но в ъ з н аграждение се определя съгласно офертата
на участника, определен за концесионер, в
размер не по-малък от минималния размер
по т. 11.1. Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС,
както следва:
11.3.1. п ърво т о г од и ш но кон цесион но
възнаграждение се заплаща на една вноска
в срок до един месец от влизането в сила
на концесионния договор; първото годишно
концесионно въ знаг ра ж дение обезпечава
периода от датата на влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година и периода от 1 януари на
последната календарна година, през която
концесионният договор е в сила, до датата
на изтичането на срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – в срок до 31 май;
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11.3.2.2. втора вноска – в срок до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор, неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната
на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията на концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане
с предвидена възможност за изменения, без
да се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж,
са приращение към морския плаж и имат
статут на публична държавна собственост от
датата на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
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споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS
18001:2007 и ISO 13009:2015 с обхват за морски
плажове, в противен случай участникът не
се допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно въ знаг ра ж дение) – с
относителна тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции за подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 4035,50 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно услови ята, посочени в
документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията се организира от министъра на туризма
и се провеж да от комисия, назначена от
министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.,
бр. 40, 48 и 90 от 2008 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 10
и 94 от 2012 г., бр. 69 от 2013 г., бр. 15 и 62 от
2014 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 56 от 2017 г. и бр. 17
и 42 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 думата „едногодишна“ се
заменя с „12-месечна“, думите „6-месечна“ се
заменят с „9-месечна“, а думите „т. 2, 3 и 5“
се заменят с „т. 2, 3, 5, 6 и 8“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална
ферма се изграждат при спазване на мерките
за биосигурност и на разстояние не по-малко от
10 км от други обекти за отглеждане на свине
във фамилна, индустриална ферма и заградена
територия за отглеждане на космат дивеч.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите на технологично свързани
обекти за отглеждане на свине в индустриална
ферма разстоянията по ал. 1 не се прилагат.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в основния текст думите „промишлено
отглеждане на птици“ се заменят с „отглеждане
на птици в индустриална ферма“;
б) в т. 2 думата „промишлено“ се заменя с
„индустриално“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Нов животновъден обект за отглеждане
на птици се изгражда на разстояние не по-малко
от 10 км от заградена територия за отглеждане
на пернат дивеч.“
5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6 и в тях думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1, 3 и 4“.
6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 4. В чл. 3а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в основния текст думите „животновъдните
обекти на един собственик или ползвател“ се
заменят с „един животновъден обект“;
б) в т. 3 думите „с изключение на свободно
отглеждане на птици и свине от източнобалканската порода“ се заличават;
в) създава се т. 4:
„4. на всички животни по чл. 4а.“
2. Създава се ал. 2:
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„(2) В животновъдните обекти по чл. 2, 9, 10,
12 – 14 не се допуска отглеждане и на свине.“
§ 5. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „с достатъчно количество“
се заменят с „постоянно с“, а накрая се добавя „като при свине и птици, отглеждани във
фамилни и индустриални ферми, се осигурява
питейна вода“.
2. В т. 5 се създава второ изречение: „около
животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за ограничаване на
всякакъв контакт с диви свине се обособява:
а) буферна зона с отстояние не по-малко от
500 м от оградата на обекта до горски територии и обработваеми земеделски земи за добив
на продукция, или
б) двойна ограда, състояща се от мрежа и
електропастир, или
в) плътна ограда, която е метална или
зидана;“.
3. В т. 6 след думите „като за птиците“ се
добавя „и свинете“.
4. В т. 8 след думата „контейнер“ се добавя
„/съд“.
§ 6. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) В личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:
1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ)
и приплодите им до 12-месечна възраст;
2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с
приплодите им до 9-месечна възраст;
3. три броя прасета за угояване, различни
от свине майки и некастрирани нерези;
4. два броя еднокопитни и приплодите им
до 12-месечна възраст;
5. десет възрастни зайци с приплодите им,
но не повече от сто броя общо;
6. петдесет възрастни птици независимо
от вида;
7. сто бройлера или подрастващи птици
независимо от вида.
(2) Обектите по ал. 1 отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 и имат
обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор.“
§ 7. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „с промишлен
характер в свиневъдството и птицевъдството“
се заменят със „за отглеждане на свине и птици
в индустриална ферма“.
2. В т. 1 думите „депониране и за пречистване
на твърдите и течните отпадъци от производството“ се заменят с „тор“.
§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) са изградени от материали, устойчиви
на тежестта и движението на животните, и с

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;“
б) създават се букви „в“ и „г“:
„в) са с обезопасени отвори (прозорци, клапи и др.) с мрежа, като за птиците е с око не
по-голямо от 2 см/2 см, гарантираща защита
от други птици и гризачи, а при свинете и от
насекоми;
г) на входа на всяка сграда за отглеждане
на животните има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване
и дезинфекция на обувките и съоръжение за
дезинфекция на ръцете.“
2. В т. 6 думите „почистване и дезинфекция“ се заменят с „почистване, дезинфекция,
дезинсекция и дератизация“, а думата „други“
се заличава.
§ 9. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „животновъдните
обекти с промишлен характер“ се заменят с
„индустриалните ферми“, а думите „могат да“
се заличават.
2. В т. 3 думите „или адаптационно“ се
заличават.
3. В т. 4, в началото преди думата „склад“
се добавя „силоз и/или“.
4. В т. 5 след думата „трапезария“ се добавя
„или място за хранене“.
5. В т. 6 думите „септична яма“ се заменят
с „пречиствателно съоръжение“.
§ 10. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 4 се изменя така:
„4. място или оборудване за дезинфекция
на доставени отвън материали, консумативи,
ветеринарномедицински продукти и др.;“
б) създава се т. 6:
„6. инсинератори според капацитета на
обекта, в които се обезвреждат само странични
животински продукти с произход от съответния обект.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В черната зона се обособява помещение
или място на изхода с необходимото оборудване, различно от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни
средства, включително и такива, използвани
само за нуждите на обекта.“
§ 11. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думите „обслужване и“ се
добавя „при необходимост“;
б) в т. 5 след думата „боксове“ запетаята се
заменя със съюза „или“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 за боксове за
животни от различни технологични групи или
обособени зони и по ал. 1, т. 3 не се прилагат
за животни с направление месо и за месодайни
и автохтонни породи ЕПЖ.“
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§ 12. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства отговарят
на следните изисквания:
1. имат обособено място за отглеждане
на животните, което е оградено по начин,
непозволяващ достъпа на други животни, и е
осигурена защита от гризачи;
2. площта за отглеждане на едно животно
е не по-малко от 1 кв. м;
3. обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар са изградени от
материали и по начин, позволяващи цялостно
и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
4. разполагат с хранителни корита с размери
от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до 35 см
широчина и с височина на предния ръб 20 см
и поилки;
5. влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и излизането
се осъществява с работно облекло и обувки
след преминаване през място за дезинфекция;
6. имат обособено място за предварително
съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не
по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите
зони за не по-малко от 6 месеца.“
§ 13. Създават се чл. 11а, 11б и 11в:
„Чл. 11а. Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилни ферми отговарят
на следните изисквания:
1. сградите и помещенията за отглеждане
на животните са изградени съгласно приложение № 4;
2. сградите, помещенията, съоръженията и
инвентарът са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните,
и с повърхности, подходящи за почистване,
измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, и са с обезопасени отвори, гарантиращи
защита от птици, гризачи и насекоми;
3. на входа/изхода на всяка сграда за отглеждане на животните има филтър за смяна
на работното облекло, оборудван с вана за
измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете;
4. имат помещение или място на изхода с
необходимото оборудване, различно от чл. 4,
ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства;
5. имат място/съоръжения за предварително
съхранение и обеззаразяване на тор, торови
течности и технологични води за не по-малко
от 40 дни; животновъдни обекти, разположени
в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници.
Чл. 11б. (1) Животновъдните обекти за
отглеждане на свине в индустриални ферми
отговарят на следните изисквания:
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1. сградите и помещенията за отглеждане
на животните са изградени съгласно приложение № 4;
2. имат съоръжения за съхранение на тор
и обеззаразяване, съобразени с капацитета и
технологията на отглеждане, с изключение на
случаите при сключен договор за ежедневно/
директно извозване за преработка или оползотворяване; животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, следва
да спазват изискванията на Наредба № 2 от
2007 г. за опазване на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски източници.
(2) За обекти, чиито животни са разпределени в две или повече самостоятелни производствени групи, могат да се въведат отделни
мерки за биосигурност за всяка група, при
условие че структурата, размерът и отстоянията
и извършващите в тях операции го позволяват.
Мерките следва да са разписани в плана по
чл. 20, ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по ал. 2 за всяка производствена група се спазват изискванията на чл. 6.
(4) Изискванията на чл. 7 и 8 могат да бъдат
общи за производствените групи в обектите
по ал. 2, като достъпът до тях е самостоятелен и са осигурени условия, възпрепятстващи
епизоотична свързаност.
(5) На границата на „бялата зона“ на
животновъдния обект по ал. 1 може да се
изгражда кланица/кланичен пункт или кланица с интегрирано към нея предприятие за
производство на месни продукти, мляно месо
и месни заготовки, при условие че в него се
колят само свине от животновъдния обект
и/или от технологично свързани обекти и се
преработва само месото, добито от тези свине.
(6) В предприятието по ал. 5 може да се
преработва и месо от едри преживни животни,
при условие че е:
1. добито в кланица, регистрирана по реда
на чл. 12 от Закона за храните;
2. транспортирано съгласно чл. 245 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 11в. Източнобалканската порода свине
и нейните кръстоски се отглеждат съгласно
изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за
условията и реда за пасищно отглеждане на
свине от източнобалканската порода и нейните
кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).“
§ 14. В чл. 14, ал. 1 се създава т. 7:
„7. помещение или място на изхода, различно
от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и
дезинфекция на транспортни средства с необходимото оборудване, включително и такива,
използвани само за нуждите на обекта.“
§ 15. Създава се нов чл. 17:
„Чл. 17. (1) Животновъдните обекти – постоянни пчелини, отговарят на следните
изисквания:
1. разполагат с ограждение, осигуряващо
безопасността на обекта, което не позволява
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достъп и свободно преминаване от хора и
животни;
2. имат поставена информационна табела
на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта;
3. снабдени са постоянно с вода.
(2) За обектите по ал. 1, намиращи се в
защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии, изискванията на ал. 1,
т. 1 и 2 не се прилагат.
(3) Обекти по ал. 1, намиращи се в урегулирани поземлени имоти, трябва да разполагат
с ограда.“
§ 16. В чл. 18, ал. 3 думата „вид“ се заменя
с „разред“.
§ 17. Създава се раздел IVа „Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към
животновъдните обекти – пасища“ с чл. 18а
и 18б:
„Раздел IVа
Ветеринарномедицински и зоохигиенни изиск ва н и я к ъм ж и во т новъд н и т е обек т и –
пасища
Чл. 18а. (1) В животновъдни обекти – пасища, се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни
целогодишно пасищно.
(2) Обектите по ал. 1 отговарят на следните
изисквания:
1. разполагат с ограждение, осигуряващо
безопасност на обекта, което не позволява
свободен достъп на хора и неконтролируемо
движение на диви и селскостопански животни;
2. разполагат с площ от поне два декара за
една животинска единица;
3. имат осигурен постоянен достъп до вода
и храна;
4. имат навес с минимум две съседни
страни, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни
въздействия върху здравословното състояние
на всички животни;
5. разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо
залавяне и фиксиране на животните при
извършване на ветеринарномедицински или
зоотехнически манипулации;
6. имат поставена информационна табела
на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.
Чл. 18б. (1) За животновъдните обекти – пасища, в които за периода от 15 ноември до
15 март не се отглеждат животни, изискванията на чл. 18а, ал. 2, т. 1, 4 и 6 не се прилагат.
(2) За животновъдните обекти – пасища, в
защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии изискванията на чл. 18а,
ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 не се прилагат.“
§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Точка 8а се изменя така:
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„8а. води ветеринарномедицински дневник
на пчелина, регистър на животните в животновъдния обект, като животновъдните обекти
за отглеждане на охлюви и калифорнийски
червеи водят дневници по образец съгласно
приложение № 11;“.
2. В т. 9, буква „е“ думите „в обекта“ се
заменят с „на транспортните средства и на
обекта“.
3. В т. 13 думите „профилактична програма“
се заменят с „Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на
болести по животните, включително зоонозите“.
§ 19. В чл. 19б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственикът или ползвателят на люпилня за птици е длъжен да:
1. спазва изискванията на чл. 19, т. 2 – 4,
т. 6, 8, т. 9, букви „б“ и „е“ и т. 10 – 14;
2. разполага с разработена програма за
хуманно умъртвяване на еднодневни птици,
необходимо оборудване, обучен персонал и
сключени договори за доставка на консумативи.“
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 20. Създава се чл. 19в:
„Чл. 19в. Изискванията по чл. 19, т. 2, 5а, 8,
т. 9, букви „д“ и „е“, т. 10 и 12 не се отнасят за
собственика или ползвателя на животновъден
обект – пасище.“
§ 21. Създава се нов чл. 20:
„Чл. 20. (1) Собственикът или ползвателят
на люпилня и/или животновъден обект за
отглеждане на птици и свине в индустриална
ферма е длъжен да разполага с одобрени от
изпълнителния директор на БАБХ или оправомощено от него лице:
1. програма за почистване, дезинфекция,
дезинсекция и дератизация с въведени процедури и тяхното документиране;
2. индивидуален план за биосигурност с
определяне на критичните контролни точки
в обекта и процедури за тяхното управление;
3. изготвен план за прилагане на спешни
мерки при констатиране на заразно заболяване.
(2) Собственикът или ползвателят на фамилна ферма за отглеждане на свине е длъжен да
разполага с плановете по ал. 1, т. 2 и 3.“
§ 22. В допълнителните разпоредби, в § 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. „Мокър филтър“ е помещение с входизход към черната и бялата зона, в което има:
а) съблекалня с персонални шкафчета за
съхранение на личното цивилно облекло;
б) баня с душове;
в) съблекалня с персонални шкафчета за
съхранение на личното работно облекло.“
2. В т. 15 думите „и риби“ се заменят с „риби
и пчелни семейства“.
3. В т. 18 в основния текст след думите „входизход“ се добавя „към черната и бялата зона“.
4. Точка 30 се изменя така:
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„30. „Животновъден обект за отглеждане на
свине в индустриална ферма“ е обект, в който
се отглеждат животни при осигуряване на висока степен на биосигурност, механизация и
автоматизация на производствените процеси,
интензивно отглеждане с цикличност на производството и стандартност на продукцията.“
5. В т. 30а думите „с промишлен характер в
птицевъдството“ се заменят със „за отглеждане
на птици в индустриална ферма“.
6. В т. 37 думите „като добитото от тях мляко
се използва за лична консумация“ се заличават.
7. Точка 42 се отменя.
8. Точка 43 се изменя така:
„43. „Животновъден обект за отглеждане на
свине във фамилна ферма“ е обект с въведени
мерки за биосигурност за отглеждане до 10 броя
свине майки и приплодите им, но не повече
от 200 броя свине общо.“
9. Точки 44 и 45 се отменят.
10. В т. 46 след думата „Биосигурност“ се
добавя „(биологична сигурност)“.
11. Създават се т. 51, 52, 53, 54, 55 и 56:
„51. „Животинска единица“ е единица по
смисъла на § 2з от допълнителните разпоредби
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
52. „Критична контролна точка“ е етап от
технологичния цикъл в животновъдния обект с
висок епидемичен риск, допускащ потенциални
условия за проникване на заразни заболявания.
53. „Управление на критична контролна точка“ е въвеждане на действия с цел намаляване
нивото на епидемичния риск и/или неговото
елиминиране.
54. „Място за дезинфекция“ е място, на
което са разположени вана с дезинфекционен
разтвор за дезинфекция на обувките или дезинфекционни тампони за обувки.
55. „Питейна вода“ е вода, която отговаря
на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
56. „Заградена територия“ е територия по
смисъла на т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 2009 г. за условията
за отглеждане на космат и пернат дивеч в
животновъдни обекти, съобразени с неговите
физиологически и поведенчески особености.“
§ 23. В приложение № 4 към чл. 11, ал. 1,
т. 1 думите „чл. 11, ал. 1, т. 1“ се заменят с
„чл. 11а, т. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Животновъдните обекти се привеждат
в съответствие с изискванията на тази наредба
в шестмесечен срок от влизането є в сила.
§ 25. Животновъдните обекти за отглеждане
на свине във фамилна и индустриална ферма
се привеждат в съответствие с изискванията
на тази наредба в срок до 31.12.2020 г.
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§ 26. Изискванията на чл. 3, ал. 1 не се прилагат за животновъдни обекти за отглеждане
на свине, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по
безопасност на храните, съгласно чл. 21, ал. 1
от Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията
към средствата за официална идентификация
на животните и използването им, условията,
реда и контрола по събиране, въвеждане,
поддържане и използване на информацията
в Интегрираната информационна система
на Българската агенция по безопасност на
храните, до влизане в сила на тази наредба.
§ 27. В Наредба № 6 от 2007 г. за условията
и реда за пасищно отглеждане на свине от
източнобалканската порода и нейните кръстоски (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм., бр. 3
от 2011 г. и бр. 65 от 2017 г.), в чл. 9 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „изгражда временни“ се добавя „двойни“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Отглеждането на свинете се извършва
при изпълнение на индивидуален план за
биосигурност с определяне на критичните
контролни точки в обекта и процедури за
тяхното управление и план за прилагане на
спешни мерки при констатиране на заразно
заболяване, одобрени от директора на съответната областна дирекция по безопасност на
храните (ОДБХ).“
Министър:
Десислава Танева
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на регистъра на
населението (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.; изм.,
бр. 69 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2013 г.;
доп., бр. 53 от 2015 г.; изм., бр. 69 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В общината, района или кметството
се издават удостоверения за всички лица
независимо от адресната им регистрация с
изключение на изрично предвидените в наредбата случаи.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 3, ал. 3 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят със „Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги“.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 и 2 се изменят така:
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„(1) Производството по издаване на удостоверения започва с подаване на писмено
искане на хартиен носител или в електронна
форма по образец съгласно приложение № 1
или приложение № 2 от лице по чл. 5, ал. 1
и 2. Подаденото писмено искане на хартиен
носител или в електронна форма се регистрира
с входящ номер и дата.
(2) Искането за издаване на удостоверения
може да бъде и устно с изключение на удостоверението по чл. 2, ал. 5. Устното искане
се отразява в протокол по образец съгласно
приложение № 1а, който се подписва от лицето
по чл. 5, ал. 1 и 2 и от длъжностното лице,
което го е съставило.“
§ 4. В чл. 7, ал. 1 след думата „искането“
се добавя „или протокола“.
§ 5. В чл. 8, ал. 1 изречение второ се изменя
така: „Данните се предоставят в писмен вид
незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането.“
§ 6. В чл. 11, ал. 3 второ и трето изречение
се заличават.
§ 7. В чл. 15, ал. 4 трето и четвърто изречение се заличават.
§ 8. В приложение № 1 и в приложение
№ 2 към чл. 6, ал. 1 след думите „Прилагам
следните документи ….“ се добавя „Заявявам
желанието си издаденото удостоверение да
бъде получено:
□ чрез лицензиран пощенски оператор на
адрес:
................................................................................. ,
като декларирам, че пощенските разходи са за
моя сметка, платими при получаването му за
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен
документите да бъдат пренасяни за служебни
цели
□ като вътрешна препоръчана пощенска
пратка
□ като вътрешна куриерска пратка
□ като международна препоръчана пощенска пратка
□ лично от звеното за административно
обслужване
□ по електронен път на електронна поща.“
§ 9. Създава се приложение № 1а към чл. 6,
ал. 2:

Община .............................
Район/кметство ..............

„Приложение № 1а
към чл. 6, ал. 2

ПРОТОКОЛ
за устно искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
Днес, ………………….,
длъжностното лице: ............................................
................................................................................. ,
(собствено и фамилно име, наименование на длъжността и звеното)
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на основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този
протокол в уверение на това, че заявителят
................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ........................................................................ ,
(когато лицето няма ЕГН, се посочва
дата на раждане)

док. за самоличност: № .................................... ,
издаден на: ......................... г. от ......................... ,
с постоянен или настоящ адрес: гр./с. ............
................................................................................. ,
община/район .......................................................
................................................................................. ,
ул. (бул., ж.к., пл.) ................................................
.................................................... № .......................... ,
вх. …………, етаж …………, апартамент ................. ,
телефонен номер …………………, факс .................. ,
електронна поща ................................................. ,
устно заяви искане за издаване на:
□ 1. Удостоверение за семейно положение;
□ 2. Удостоверение за семейно положение,
съпруг/а и деца;
□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени
връзки;
□ 4. Удостоверение за родените от майката деца;
□ 5. Удостоверение за правно ограничение;
□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с
различни имена
........................................................................;
(вписват се различните имена)

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра
на населението;
□ 8. Удостоверение за сключване на брак от
български гражданин в чужбина .............
.........................................................................;
(вписва се името на лицето, с което
българският гражданин ще сключва брак)

□ 9. Удостоверение

за снабдяване на чужд
гражданин с документ за сключване на
граждански брак в Република България
.........................................................................;
(вписва се името на лицето, с което
чуждият гражданин ще сключва брак)

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес;
□ 11. Удостоверение за настоящ адрес;
□ 12. Удостоверение за промени на постоянен
адрес;
□ 13. Удостоверение за промени на настоящ
адрес;
□ 14. Друго ............................................................
Заявителят прилага следните документи:
..................................................................................
Заявителят изрази желанието си издаденото
удостоверение да бъде получено:
□ чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
................................................................................. ,
като декларира, че пощенските разходи са за
негова сметка, платими при получаването му
за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен
документите да бъдат пренасяни за служебни
цели
□ като вътрешна препоръчана пощенска пратка
□ като вътрешна куриерска пратка

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

□ като международна препоръчана пощенска
пратка
□ лично от звеното за административно обслужване
□ по електронен път на електронна поща.
Длъжностно 
лице: .....................
(подпис)
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Заявител: .....................
(подпис)“

Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
канцерогени и мутагени при работа (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2003 г.; изм., бр. 8 от 2004 г. и
бр. 46 от 2015 г.)
§ 1. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Стойностите на канцерогените и мутагените във въздуха на работното
място не трябва да превишават граничните
стойности, посочени в приложение № 1.
(2) Работодателят извършва периодични
измервани я на канцерогени и м у тагени,
които могат да доведат до риск за здравето
на работещите на работното място, и ги
съпоставя с граничните стойности по ал. 1,
когато:
1. не може да оцени по друг начин ефект ивност та на п редп риет и т е п редпазни и
защитни мерки;
2. има промяна на условията, които могат
да доведат до промени на експозицията.
(3) Работодателят взема под внимание
резултатите от измерванията по ал. 2 при
изпълнение на задълженията си за оценка
на риска за здравето и безопасността на
работещите.“
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Информацията по ал. 1 се използва за
изготвяне на доклада по чл. 36а от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд.“
§ 3. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:
„(3) В списъка се включва информацията
по чл. 18, ал. 1.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думите „при спазване на изискванията, посочени в приложението“ се заменят
с „и при спазване на изискванията, посочени
в приложение № 2“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Работещите по ал. 1 след прекратяване
на работа с експозиция подлежат на наблюдение
от общопрактикуващ лекар при провеждането
на профилактични прегледи и изследвания по
реда на наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона
за здравето. При съмнение за развитие на
професионално заболяване лицата се насочват
към съответен специалист/лечебно заведение.“
§ 5. В чл. 24, ал. 3, т. 1 думата „индивидуалното“ се заменя с „копие на индивидуалното“.
§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „(ДВ, бр. 33 от 2001 г.)“ се заменят с
„(ДВ, бр. 65 от 2008 г.)“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Информация за потвърдените професионални заболявания, причинени от експозиция на канцерогени и мутагени при работа,
се включва в доклада по чл. 36а от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд.“
§ 7. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В § 1, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) вещество, смес или процес, включени
в списъка по приложение № 3.“
2. В § 1а се създават т. 3 – 5:
„3. Директива (ЕС) 2017/2398 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември
2017 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО
относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени
или мутагени по време на работа (OB, L 345,
27.12.2017 г., стр. 87 – 95).
4. Директива (ЕС) 2019/130 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г.
за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове,
свързани с експозицията на канцерогени
или мутагени по време на работа (OB, L 30,
31.1.2019 г., стр. 112 – 120).
5. Директива (ЕС) 2019/983 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за
изменение на Директива 2004/37/ЕО относно
защитата на работниците от рискове, свързани
с експозицията на канцерогени или мутагени
по време на работа (OB, L 164, 20.6.2019 г.,
стр. 23 – 29).“
§ 8. Създава се п ри ложение № 1 к ъм
чл. 12, ал. 1:
„Приложение № 1
към чл. 12, ал. 1

Гранични стойности на професионална експозиция
№
по
ред
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Наименование
на агента

Гранични стойности
EО №(1)

8 часа(3)

Краткосрочна(4)

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7)

2
Пра х от т върда д ър весина
С ъед и нен и я на 6 -валентния хром, които са
канцерогени по смисъла на § 1, т. 1, буква „а“
от допълнителните разпоредби (като хром)
Огнеупорни керамични
влакна, които са канцерогени по смисъла на
§ 1, т. 1, буква „а“ от
доп ъ л н и т ел н и т е разпоредби
Респирабилен прах от
к риста лен си лициев
диоксид
Бензен
200-753-7
Винилхлориден моно200-831-0
мер
Етиленоксид
200-849-9

8. 1,2-епоксипропан

CAS №(2)

200-879-2

Забележка

3

4

5

6

7

8

9

-

2(8)

-

-

-

-

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

-

0,1(9)

-

-

-

-

-

-

71-43-2

3,25

1

-

-

-

-

Кожа(10)

75-01-4

2,6

1

-

-

-

-

-

75-21-8

1,8

1

-

-

-

-

Кожа(10)

75-56-9

2,4

1

-

-

-

-

-
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№
по
ред

Наименование
на агента

1

2
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Гранични стойности
EО №

(1)

CAS №

8 часа(3)

(2)

Краткосрочна(4)

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7)
3

4

5

6

7

8

Забележка
9

9. Трихлороетилен

201-167-4

79-01-6

54,7

10

-

164,1

30

-

Кожа(10)

10. Акриламид

201-173-7

79-06-1

0,1

-

-

-

-

-

Кожа(10)

11. 2-нитропропан

201-209-1

79-46-9

18

5

-

-

-

-

-

12. О-толуидин

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

-

-

-

-

Кожа(10)

13. 4,4′-метилендианилин

202-974-4

101-77-9

0,08

-

-

-

-

-

Кожа(10)

14. Епихлорхидрин

203-439-8

106-89-8

1,9

-

-

-

-

-

Кожа(10)

15. Етилен дибромид

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

-

-

-

-

Кожа(10)

16. 1,3-бутадиен

203-450-8

106-99-0

2,2

1

-

-

-

-

-

17. Етиленов дихлорид

203-458-1

107-06-2

8,2

2

-

-

-

-

Кожа(10)

18. Хидразин

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

19. Бромоетилен
209-800-6
Отработени газове от
20.
дизелови двигатели
Смеси на полициклични ароматни въглеводороди, по-специално
21. с ъ д ъ рж а щ и б е н з о [α]
пирен, които са канцерогени по смисъла на
настоящата директива
Минерални масла, които са били използвани в
двигатели за вътрешно
22.
горене за смазване и охлаждане на движещите
се части в двигателя
Кадмий и неговите не23.
органични съединения

593-60-2

4,4

1

-

0,05(*)

Кожа(10)
-

-

Кожа(10)

Кожа(10)

-

0,001(11)

-

-

-

-

-

24.

Берилий и неорганични
берилиеви съединения

-

-

0,0002(11)

-

-

-

-

-

Кожна и
дихателна сенсибилизация(12)

25.

Арсенова киселина и
нейните соли, както и
неорганични арсениеви
съединения

-

-

0,01(11)

-

-

-

-

-

-

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

-

0,74

0,6

-

Кожна
сенсибилизация(14)

4,4′-Метиленбис(2-хло202-918-9
роанилин)

101-14-4

0,01

-

-

-

-

-

Кожа(10)

26. Формалдехид
27.

Забележки:
ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на
Европейския съюз, както е определено в част 1,
раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008.
(2)
CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба
за химични индекси).
(3)
Измерена и л и изч ислена п ре т еглена във
времето средна стойност (TWA) за референтен
период от осем часа.
(1)

Гранична стойност на краткосрочна експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не
следва да има експозиция и която се отнася за
15-минутен период, освен ако е посочено друго.
(5)
mg/m 3 = милиграма на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kРа (760 mm
живачен стълб).
(6)
ppm = части на милион в обем във въздуха
(ml/m 3).
(7)
f/ml = влакна на милилитър.
(4)

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

Инхалабилна фракция: ако прахът от твърда
дървесина е смесен с други видове дървесен
прах, граничната стойност се прилага по отношение на всички видове дървесен прах, които
се намират в сместа.
(9)
Респирабилна фракция.
(10)
Възможен е значителен принос за общото
натрупване в тялото чрез кожна експозиция.
(*)
Измерено като елементарен въглерод.
(11)
Инхалабилна фракция.
(12)
Веществото може да предизвика сенсибилизация на кожата и на дихателните пътища.
(13)
Веществото може да предизвика сенсибилизация на кожата.“
(8)

§ 9. Приложението към чл. 22, ал. 3 става
приложение № 2 към чл. 22, ал. 3.
§ 10. Създава се приложение № 3 към § 1,
т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби:
„Приложение № 3
към § 1, т. 1, буква „в“
от допълнителните разпоредби
Списък на вещества, препарати и процеси
1. Производство на аурамин.
2. Работи, при които работещите са експонирани на полициклични ароматни въглеводороди, съдържащи се в каменовъглени
сажди, каменовъглени смоли или катрани.
3. Работи, при които работещите са експонирани на прах, дим или аерозол при
пържене или електролитно рафиниране на
медно-никелов щайн.
4. Процеси със силни киселини при производство на изопропилов алкохол.
5. Работи, при които работещите са експонирани на прах от твърдо дърво, както
и вещество или смес, освобождавани при
тези процеси.
6. Работа, свързана с експозиция на респи раби лен п ра х от к риста лен си лициев
диоксид, получен при работен процес.
7. Работа, свързана с кожна експозиция
на минерални масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене
за смазване и охлаждане на движещите се
части на двигателя.
8. Работа, свързана с експозиция на емисии
на отработени газове от дизелови двигатели.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Наредбата влиза в сила от 17 януари
2020 г. с изключение на:
1. граничната стойност за прах от твърда
дървесина (ред № 1 от приложение № 1 към
чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от 17 януари 2023 г.;
2. граничната стойност за съединения на
6-валентния хром (ред № 2 от приложение
№ 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила
от 17 януари 2025 г.;

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

3. граничните стойности и забележки
за трихлороетилен (ред № 9 от приложение
№ 1 към чл. 12, ал. 1), 4,4′-метилендианил и н ( ред № 13 о т п ри ложен ие № 1 к ъм
чл. 12, ал. 1), епихлорхидрин (ред № 14 от
приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), етилен
дибромид (ред № 15 от приложение № 1
към чл. 12, ал. 1), етиленов дихлорид (ред
№ 17 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1),
смеси на полициклични ароматни въглеводороди, съдържащи бензо[α]пирен, които
са канцерогени по смисъла на наредбата
(ред № 21 от приложение № 1 към чл. 12,
ал. 1), и минерални масла, които са били
използвани в двигатели за вътрешно горене
за смазване и охлаждане на движещите се
части в двигателя (ред № 22 от приложение
№ 1 към чл. 12, ал. 1), които влизат в сила
от 20 февруари 2021 г.;
4. г раничната стойност за от работени
газове от дизелови двигатели (ред № 20 от
приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която
влиза в сила от 21 февруари 2023 г., а за
отработени газове от дизелови двигатели в
подземните минни работи и изграждането
на тунели – от 21 февруари 2026 г.;
5. граничната стойност за кадмий и неговите неорганични съединения (ред № 23
от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която
влиза в сила от 11 юли 2027 г.;
6. граничната стойност и забележки за берилий и неорганични берилиеви съединения
(ред № 24 от приложение № 1 към чл. 12,
ал. 1), които влизат в сила от 11 юли 2026 г.;
7. граничната стойност на арсенова киселина и нейните соли, както и неорганични
арсениеви съединения (ред № 25 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза
в сила от 11 юли 2021 г., а за отрасъла за
топене на мед – от 11 юли 2023 г.;
8. граничната стойност на формалдехид
(ред № 26 от приложение № 1 към чл. 12,
ал. 1), която влиза в сила от 11 юли 2021 г., а за
секторите на здравеопазването, погребалните
услуги и балсамирането – от 11 юли 2027 г.;
9. граничната стойност на 4,4′-Метиленбис(2хлороанилин) (ред № 27 от приложение № 1
към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от
11 юли 2021 г.
§ 12. До 16 януари 2023 г. граничната стойност за прах от твърда дървесина е 3 mg/m 3.
§ 13. До 16 януари 2025 г. граничната
с т ой нос т за с ъ ед и нен и я на 6 -ва лен т н и я
хром е 0,010 mg/m 3 , а граничната стойност
на съединенията на 6-валентния хром за
процесите на запояване или плазмено рязане
или подобни процеси, при които се отделят
газове, е 0,025 mg/m 3.
§ 14. До 19 февруари 2021 г. за трихлороетилен, епихлорхидрин и етиленов дихло-
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рид се прилагат гранични стойности, както
следва:
1. за т ри х лороет и лен – 135,0 mg /m 3 за
8-часова експозиция и 1000,0 mg/m 3 за 15-минутна експозиция;
2. за епихлорхидрин – 8,0 mg/m 3 за 8-часова експозиция;
3. за етиленов дихлорид – 4,0 mg/m 3 за
8-часова експозиция и 8,0 mg/m 3 за 15-минутна експозиция.
§ 15. (1) До 10 юли 2021 г. за кадмий и
неговите неорганични съединени я, берилий и неорганични берилиеви съединения,
арсенова киселина и нейните соли, както
и за неорганични арсениеви съединения и
формалдехид се прилагат граничните стойности, както следва:
1. за кадмий и неговите неорганични съединения – 0,05 mg/m 3 за 8-часова експозиция;
2. за берилий и неорганични берилиеви
съединения – 0,002 mg/m 3 за 8-часова експозиция;
3. за арсенова киселина и нейните соли,
както и за неорганични арсениеви съединения – 0,05 mg/m 3 за 8-часова експозиция;
4. за формалдехид – 1,0 mg/m 3 за 8-часова експозиция и 2,0 mg/m 3 за 15-минутна
експозиция.
(2) Граничните стойности за арсенова
киселина и нейните соли, както и за неорганични арсениеви съединения по ал. 1, т. 3
за отрасъла за топене на мед се прилагат до
10 юли 2023 г.
(3) От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2027 г.
граничната стойност за кадмий и неговите
неорганични съединения е 0,004 mg/m 3.
(4) От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2026 г.
граничната стойност за берилий и неорганични берилиеви съединения е 0,0006 mg/m 3.
(5) От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2027 г.
граничните стойности за формалдехид за
секторите на здравеопазването, погребалните услуги и балсамирането са 0,62 mg/m 3
за 8-часова експозиция или 0,5 ppm за 15-минутна експозиция.
§ 16. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1,
т. 3 от Наредба № 13 от 2003 г. за защита на
работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ,
бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г., бр. 67
от 2007 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 46 от 2015 г.
и бр. 73 от 2018 г.) редове с номера 4, 39, 59,
63, 73, 87, 155, 170, 172, 187, 207, 330, 398, 415,
477, 493, 513 и 534 се заличават.
Министър на труда и социалната политика:
Деница Сачева
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските
лични документи (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.;
изм., бр. 42 от 2010 г., бр. 9 и 57 от 2011 г. и
бр. 52 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение
второ: „Заявлението на бежанец, чужденец
с хуманитарен статут и чужденец, получил
убежище, се разпечатва чрез въвеждане на
ЛНЧ.“
§ 2. В чл. 5 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато се заяви издаване на повече
от един български личен документ и видът
на услугата е различен, се разпечатват два
броя заявления.“
§ 3. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след съкращението „ЕГН“ се добавя „или ЛНЧ“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. регистрира заявлението с входящ номер
в регистрационен дневник в НАИФ „НРБЛД“
съгласно приложение № 1 и отбелязва в заявлението автоматично генерирания входящ
номер;“.
§ 4. В глава втора, раздел II се създава
чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Приетите заявления за издаване
на български лични документи се регистрират в автоматизиран електронен дневник в
НАИФ „НРБЛД“.
(2) Периодично чрез дейност „Дневник
на рег ис т ри ра н и т е за я влен и я“ в Н А ИФ
„НРБЛД“ се разпечатва част от регистрационния дневник по приложение № 1 на приетите
заявления за избран период в съответното
звено, в зависимост от натоварването му, като
всяка разпечатана част от дневника започва
с входящ номер, следващ последния входящ
номер от предходната разпечатана част от
дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по ал. 2 във всяко звено се формира регистрационен дневник на приетите заявления
за всяка календарна година. Разпечатаният
дневник се съхранява в звеното, регистрирало
заявленията.“
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Приетите в СДВР/ОДМВР
заявления за издаване на български лични
документи на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се сканират и файловете се изпращат с
писмо по автоматизираната информационна
сис т ема „ Док у мен т о о б ор о т“ (А ИСД) до
ДБДС за съгласуване с Държавната агенция
за бежанците по електронен път, въвеждане,
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контрол преди персонализация и персонализация, а оригиналите на заявленията и
всички приложени документи, комплектовани по папки, се съхраняват съответно в
отдел/сектори БДС при СДВР/ОДМВР. При
липса на техническа възможност приетите
в СДВР/ОДМВР заявления се комплектоват
по папки и с опис и придружително писмо
се изпращат в ДБДС – МВР.
(2) Дирекция „Български документи за
самоличност“ – МВР, изпраща по електронен
път заявки с данни от заявленията по ал. 1 до
Държавната агенция за бежанците (в случай
на необходимост по факс или чрез куриер) за
определяне на валидността на документите
и за потвърждаване на самоличността на
чужденците.“
§ 6. В чл. 12 ал. 2 се отменя.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Приетите заявления се предават на служителя, извършващ дейността
„Въвеждане на приетото заявление в НАИФ
„НРБЛД“.
(2) Заявленията на бежанци, чужденци
с х у манитарен стат у т и чу ж денци, получили убежище, се въвеждат след връщане
на обработените от Държавната агенция за
бежанците заявки по чл. 11, ал. 2.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Въвеждането на заявленията на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се извършва само
в ДБДС – МВР.“
§ 9. В глава втора, раздел IV се създава
чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Дейността „Контрол преди
персонализация“ на приетите заявления за
издаване на българските лични документи на
бежанци, чужденци с хуманитарен статут и
чужденци, получили убежище, се извършва
само в ДБДС – МВР.
(2) Служителят, извършил дейността „Контрол преди персонализация“, посочва двете
си имена и дата и се подписва на гърба на
заявлението.“
§ 10. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. Дейността „Персонализация“ за
българските лични документи на бежанци,
чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се извършва само
в ДБДС – МВР.“
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение четвърто се изменя
така: „Унищожаването се отразява върх у
разпечатката за получаване на персонализиран документ, в която е отбелязан видът на
документа и неговият номер, датата, лицето,
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върнало документа, и служителят, който го
е унищожил, и същите полагат подпис.“
2. В ал. 5 думите „сектор/група“ се заменят
с „отдел/сектор“.
§ 12. В чл. 29, ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. регистрира заявлението с входящ номер
в регистрационен дневник в НАИФ „НРБЛД“
съгласно приложение № 1 и отбелязва в заявлението автоматично генерирания входящ
номер;“.
§ 13. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Приетите заявления за издаване на български лични документи се
регист рират в автоматизиран елект ронен
дневник в НАИФ „НРБЛД“.
(2) Периодично чрез дейност „Дневник
на рег ис т ри ра н и т е за я влен и я“ в Н А ИФ
„НРБЛД“ се разпечатва част от регистрационния дневник по приложение № 1 на приетите
заявления за избран период в съответното
звено, в зависимост от натоварването му, като
всяка разпечатана част от дневника започва
с входящ номер, следващ последния входящ
номер от предходната разпечатана част от
дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по ал. 2 във всяко звено се формира регистрационен дневник на приетите заявления
за всяка календарна година. Разпечатаният
дневник се съхранява в звеното, регистрирало
заявленията.“
§ 14. В чл. 46 се създава ал. 3:
„(3) При подаване на заявлението лицето
може да посочи, че желае да получи готовото
СУМПС в РУ на МВР или звеното „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния
си адрес.“
§ 15. В чл. 53 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейността „Контрол преди персонализация“ се извършва в отдел „Пътна полиция“ – СДВР (ОПП – СДВР), и секторите
„Пътна полиция“ при ОДМВР.“
§ 16. В чл. 56, ал. 1 след думите „ОПП –
СДВР“ се поставя запетая и се добавя „сектори „Пътна полиция“ при ОДМВР“.
§ 17. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Връчването на персонализираните
СУМПС се извършва в РУ на МВР при СДВР/
ОДМВР или в звената „Пътна полиция“ при
СДВР/ОДМВР, където е прието заявлението,
или в посочено от заявителя при подаване на
заявлението РУ на МВР, или звеното „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянен
адрес.“
2. В ал. 8 след думите „АИС „Отчет на
водачи“ се добавя „от служители на звената
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР“.
§ 18. Член 60 се изменя така:
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„Чл. 60. В РУ на МВР при СДВР/ОДМВР
могат да бъдат подавани заявления за издаване
на СУМПС на български граждани само за
обикновена услуга в случаите на подмяна на
СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност,
при промяна в данните на водача, отнасящи
се до смяна на фамилия и транслитерация,
както и при издаване на дубликат.“
§ 19. В чл. 61, ал. 1 изречение второ се
изменя така: „В случай че тези документи не
бъдат представени, се прилагат разпоредбите
на чл. 16 от Наредба № I-157 от 2002 г. за
условията и реда за издаване на свидетелство
за управление на моторни превозни средства,
отчета на водачите и тяхната дисциплина
(ДВ, бр. 97 от 2002 г.).“
§ 20. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. регистрира заявлението с входящ номер
в регистрационен дневник в НАИФ „НРБЛД“
съгласно приложение № 1 и отбелязва в заявлението автоматично генерирания входящ
номер;“.
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„В случай че тези документи не бъдат представени, се прилагат разпоредбите на чл. 16
от Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и
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реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета
на водачите и тяхната дисциплина.“
§ 21. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Приетите заявления за издаване на български лични документи се
регист рират в автоматизиран елект ронен
дневник в НАИФ „НРБЛД“.
(2) Периодично чрез дейност „Дневник
на рег ис т ри ра н и т е за я влен и я“ в Н А ИФ
„НРБЛД“ се разпечатва част от регистрационния дневник по приложение № 1 на приетите
заявления за избран период в съответното
звено, в зависимост от натоварването му, като
всяка разпечатана част от дневника започва
с входящ номер, следващ последния входящ
номер от предходната разпечатана част от
дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по ал. 2 във всяко звено се формира регистрационен дневник на приетите заявления
за всяка календарна година. Разпечатаният
дневник се съхранява в звеното, регистрирало
заявленията.“
§ 22. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
§ 23. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2,
т. 5 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2, т. 5

Регистрационен дневник
Вх.
№

Дата на регистриране

ЕГН

Имена

Вид документ Вид услуга Изтрито Забележка

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. До един месец от влизане в сила на инструкцията дейността „Контрол преди персонализация“ на приетите заявления за издаване на СУМПС се извършва от звената БДС при ОДМВР.
§ 25. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
133
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1341
от 31 януари 2019 г.

по административно дело № 8647 от 2018 г.
Върховният административен съд на Република България – шесто отделение, в съдебно
заседание на пети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав: председател: Милка
Панчева, членове: Любомир Гайдов, Десислава
Стоева, при секретар Мариана Салджиева и
с участието на прокурора Илиана Стойкова
изслуша докладваното от председателя Милка
Панчева по адм. дело № 8647/2018 г.
Производство по чл. 185 и сл. от АПК.
Производството е по жалби на Българския
лекарски съюз, Сдружение с нестопанска цел
(СНЦ) „Център за защита на правата в здравеопазването“ и Сдружение с нестопанска цел
„Национално сдружение на частните болници“
чрез пълномощниците им срещу Решение
№ РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54,
ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО), прието от Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса,
обн., ДВ, бр. 25 от 31.03.2016 г. Излагат се
съображения за нищожност и алтернативно
за незаконосъобразност на решението на НС
на НЗОК поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила и противоречия с материалния закон.
С Решение № 13422 от 8.12.2016 г. по адм. д.
№ 4993/2016 г. по описа на ВАС, тричленен
състав на шесто отделение, са отхвърлени
жалбите на Българския лекарски съюз, СНЦ
„Център за защита на правата в здравеопазването“ и СНЦ „Национално сдружение на
частните болници“ срещу решението на НС
на НЗОК. С Решение № 8955 от 2.07.2018 г.
по адм. д. № 3423/2017 г. Върховният административен съд, петчленен състав, е отменил
Решение № 13422 от 8.12.2016 г. по адм. д.
№ 4993/2016 г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда при съобразяване на задължителните указания, дадени
в мотивите на съдебното решение.
При новото разглеждане на делото жалбоподателите чрез пълномощниците си адв.
Младенов, адв. Гурмева и адв. Николова поддържат първоначално депозираните жалби и
аргументите в тях, без да сочат нови такива.
Нямат нови доказателствени искания и не
представят нови доказателства.
Ответникът – НС на НЗОК, чрез пълномощника си адв. Михайлов оспорва жалбите,
като излага доводи за тяхната несъстоятелност.
Прави искане жалбоподателите да конкретизират дали оспорват акта изцяло, или само
отделни негови разпоредби и ако е така, кои
разпоредби оспорват. Сочи, че актът е издаден
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от компетентен орган в рамките на предоставените му от Закона за здравното осигуряване
правомощия. Претендира разноски.
Жалбоподателите уточняват, че оспорват
акта изцяло, като се позовават на заключителната част от решението на ВАС, петчленен
състав, където е посочено, че с обжалваното
решение на НС на НЗОК не може да бъде
заместен изцяло НРД, както това се е случило със самото решение. Неговото правно
основание черпи своята правна сила на базата
на правното основание, по силата на което се
приема НРД. Извън рамката на пунктуално
посочените нарушения в самото решение, то
изцяло следва да бъде отменено като акт, който
е насочен да постигне непризнат от правото и
невложен в ЗЗО като резултат. Претендират
изцяло отмяна на решението. Адв. Николова
поддържа, че разпоредбите в така известното
„служебно“ НРД или решението на Надзорния
съвет на НЗОК, текстовете се преплитат един
в друг и на практика, отменяйки само една
част от него, то губи своята стойност и правна
сила, тъй като не може да бъде разделено на
отделни части. Независимо, че в жалбата са
посочили конкретни текстове от конкретни
актове, които не са променени и не би следвало да бъдат променяни и да бъдат вкарани
в текста на обжалваното решение на НС на
НЗОК. Българският лекарски съюз поддържа,
че решението на НС на НЗОК е нищожно в
неговата цялост. Жалбоподателите претендират неговата нищожност или алтернативно
незаконосъобразност, особено и поради развитието на преюдициалните такива дела и
прогласяването за нищожна на Наредба № 2 от
2016 г., която по съдържание обхваща голяма
част от процесния акт. Претендират разноски.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано становище
за основателност на жалбите. Посочва, че едно
от основанията за приемане на оспореното
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на
НС на НЗОК е Наредба № 2 от 25.03.2016 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от 1.04.2016 г.,
изм. и доп., бр. 91 от 18.11.2016 г., в сила от
1.04.2017 г.) (Наредба № 2 от 2016 г.). С влязло в
сила съдебно решение по адм. д. № 5798/2017 г.
на Върховния административен съд е обявена
нищожността на тази наредба изцяло. От друга
страна, Наредба № 2 от 2016 г. е издадена на
основание чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, която разпоредба е обявена за противоконституционна с
Решение № 3 от 2016 г. на Конституционния
съд на Република България, обнародвано на
15.03.2016 г., ДВ, бр. 20 от 2016 г. По тези съображения към датата на издаване на Наредба
№ 2 от 2016 г. и към датата на постановяване
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на оспореното решение на НС на НЗОК законовият текст, посочен като правно основание за издаването є и създаващ материална
компетентност на издателя є, е бил отменен.
Налице е основание за обявяване на нищожност
на оспорения акт. Основателно е възражението на жалбоподателите, че Решение № РДНС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК е
издадено в противоречие с материалноправните
разпоредби на закона – чл. 54, ал. 9 от ЗЗО,
предвиждащ, че в случаите по ал. 8 от същия
член промени в действащото законодателство
налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД изисквания по чл. 55, ал. 2
те да се определят с решение на НС на НЗОК.
Тоест, необходимо е да са налице изменения
в съществуващото законодателство, които
налагат определяне на нови или изменение на
съществуващите изисквания в НРД за МД за
2015 г. В случая НС на НЗОК е излязъл извън
делегираната му компетентност по чл. 54, ал. 9
от ЗЗО, според който с решението може само
да се изменят или допълнят изначално съдържащите се разпоредби в НРД по чл. 55, ал. 2
от ЗЗО вследствие на промени в действащото
законодателство.
При новото разглеждане на делото настоящият състав на ВАС, шесто отделение, следва
да съобрази дадените указания в решението
на касационния петчленен състав на ВАС.
Съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК нормативните административни актове са подзаконови
административни актове, които съдържат
административноправни норми, отнасят се за
неопределен и неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие, а съгласно
ал. 2 нормативните административни актове се
издават по прилагане на закон или подзаконов
нормативен акт от по-висока степен. Предмет
на оспорване е нормативен административен
акт, чиято законосъобразност е обусловена от
наличието на материалната компетентност
на нейния издател, както и от спазването на
изискуемата форма и на предвидения в чл. 77 и
сл. от АПК процесуален ред. Съгласно чл. 76,
ал. 1 от АПК нормативни административни
актове се издават от изрично овластени от
Конституцията или закон органи.
Обжалваното решение на НС на НЗОК е
подзаконов нормативен акт, издаден на основание чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО). В чл. 54, ал. 8
от ЗЗО е предвидено, че когато Националният рамков договор (НРД) за медицинските и
съответно за денталните дейности не бъдат
приети при условията и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите
до момента НРД. Според чл. 54, ал. 9 ЗЗО,
в прилож имата м у редак ци я (нова – ДВ,
бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г., изм.,
ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), в
случаите по ал. 8, когато промени в дейст-
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ващото законодателство налагат изменение
или допълнение на съдържащите се в НРД
изисквания по чл. 55, ал. 2, те се определят
с решение на Надзорния съвет на НЗОК по
предложение на управителя на НЗОК.
Процесното решение на НС на НЗОК е
прието именно в тази хипотеза, като в докладна записка от управителя на НЗОК (л. 23 по
адм. д. № 4993/2016 г.) е посочено, че поради
липсата на подписан Национален рамков
договор за медицинските дейности за 2016 г.
се налага НС на НЗОК да вземе решение в
изпълнение на чл. 54, ал. 9 от ЗЗО.
Настоящият състав намира, че са налице
предпоставки за обявяване на нищожност на
оспореното в цялост решение на НС на НЗОК
поради липсата на материална компетентност
на административния орган за издаването му.
В уводната част на решението на НС на
НЗОК и в приложените към преписката
мотиви се посочва, че същото се издава във
връзка с неприемане на Национален рамков
договор за медицинските дейности за 2016 г.
при условията и в сроковете, определени в
ЗЗО, и настъпили промени в действащото
законодателство, налагащи изменение и допълнение на съдържащите се в Националния
рамков договор за медицинските дейности
за 2015 г. (НРД за МД за 2015 г.) изисквания
по чл. 55, ал. 2 ЗЗО. Поради това в преамбюла се посочва, че Надзорният съвет (НС)
на Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) определя условията, на които трябва
да отговарят изпълнителите на медицинска
помощ, реда за сключване на договори с тях
и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 3, 3а, 4,
5, 6, 6а, 6б и 7 ЗЗО.
Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от
ЗЗО, в приложимата є към момента на издаване на решението редакция – Чл. 55. (изм.,
ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) (2)
„Националните рамкови договори съдържат:
1. условията, на които трябва да отговарят
изпълнителите на медицинска помощ, както
и реда за сключване на договори с тях; 2. отделните видове медицинска помощ по чл. 45;
3. условията и реда за оказване на помощта
по т. 2; 3а. (нова – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) обемите, цените и методиките за остойностяване
и закупуване на видовете медицинска помощ
по т. 2; 4. критерии за качество и достъпност на помощта по т. 2; 5. документацията
и документооборота; 6. задълженията на
страните по информационното осигуряване и
обмена на информация; 6а. (нова – ДВ, бр. 48
от 2015 г.) условията и реда за контрол по
изпълнението на договорите; 6б. (нова – ДВ,
бр. 48 от 2015 г.) санкции при неизпълнение
на договора; 7. други въпроси от значение за
здравното осигуряване.“
Видно от чл. 1, ал. 1 на Решение № НС-0424-1 от 29 март 2016 г., предмет на същото са:
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1. обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ по чл. 45 ЗЗО; условията и редът
за контрол по изпълнението на договорите и
санкции при неизпълнение на договорите, за
които в ЗЗО се предвижда, че са част от съдържанието на НРД, и които не се съдържат
в НРД за медицинските дейности за 2015 г.,
във връзка с промяна в действащото относимо
законодателство – ЗИДЗЗО (обн., ДВ, бр. 107 от
24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.; изм. и доп.,
бр. 48 от 27.06.2015 г.; бр. 72 от 18.09.2015 г.,
бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.);
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. (ЗБНЗОК за
2016 г.) (обн., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., в
сила от 1.01.2016 г.); Закона за изменение и
допълнение на Закона за лечебните заведения
(ЗИДЗЛЗ) (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.);
2. медицинските дейности във връзка с
промяна в действащото относимо законодателство – Наредба № 2 от 25 март 2016 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(Наредба № 2 о т 2016 г.) (ДВ, бр. 24 о т
29.03.2016 г. и отменяща Наредба № 11 от
2015 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
и Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК);
3. други условия по чл. 55, ал. 2, т. 1, 3, 4, 5,
6 и 7 ЗЗО във връзка с промяна в действащото
относимо законодателство – Наредба № 2 от
2016 г. и други посочени в разпоредбата актове,
както и условията и редът за съставяне на
уникален идентификационен номер на здравноосигуреното лице – ЗОЛ (УИН на ЗОЛ), и
процедурата по електронна автентификация
на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО и чл. 2,
ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото
на достъп до медицинска помощ.
Съобразявайки така посочения предмет на
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г.,
следва да се вземе предвид, че с Решение № 3
от 8.03.2016 г. по конституционно дело № 6 от
2015 г., обн., ДВ, бр. 20 от 15 март 2016 г., на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4, предложение второ от Конституцията на Република
Българи я Констит у ционни ят съд обявява
за противоконституционна разпоредбата на
чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 27 юни 2015 г.; последно изм.,
бр. 102 от 29 декември 2015 г.).
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗЗО, в приложимата му към датата на издаване на решението
на НС на НЗОК редакция, (1) (изм., ДВ, бр. 48
от 2015 г.) Националната здравноосигурителна
каса заплаща оказването на следните видове
медицинска помощ: 1. медицински и дентални
дейности за предпазване от заболявания, 2.
медицински и дентални дейности за ранно
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откриване на заболявания, както и други
видове медицинска помощ, изчерпателно
изброени в разпоредбата.
В обявената за противоконституционна от
Конституционния съд разпоредба на чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО, залегнала и като основание
на процесното решение на НС на НЗОК,
е предвидено, че: „Чл. 45. …. (2) (изм., ДВ,
бр. 107 от 2002 г., бр. 41 от 2009 г., в сила
от 2.06.2009 г.; доп. – ДВ, бр. 101 от 2009 г.,
в сила от 1.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 60 от
2012 г., в сила от 7.08.2012 г.; изм., ДВ, бр. 48
от 2015 г., обявена за противоконституционна
с РКС № 3 от 2016 г. – ДВ, бр. 20 от 2016 г.)
Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15, се определя като пакет,
гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът
е основен и допълнителен и се определя с
наредба на министъра на здравеопазването,
като се актуализира веднъж годишно, в срок
до 31 октомври на съответната година.“
Предвиденото в тази редакция на чл. 45,
ал. 2 ЗЗО изменение на начина на оказване
на медицинска помощ чрез разделяне и обособяване на пакети – основен и допълнителен,
които да са определени с наредба на министъра
на здравеопазването (Наредба № 2 от 2016 г.
на министъра на здравеопазването, цитирана
по-горе), е обявено за противоконституционно
от Конституционния съд на Република България. Принципът на разделяне на оказваната
медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО е
залегнал, доразвит и детайлизиран в Наредба
№ 2 от 2016 г.
Следва също да бъде съобразено, че тази
Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (в сила от 1.04.2016 г.),
издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ. бр. 24 от 29 март 2016 г.; изм. и
доп., ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2016 г.; доп.,
ДВ, бр. 37 от 9 май 2017 г.; отм., ДВ, бр. 22 от
13 март 2018 г.), е била обявена за нищожна с
Решение № 11779 от 5 октомври 2017 г. по адм.
дело № 5798 от 2017 г. – ДВ, бр. 22 от 13 март
2018 г., в сила от 13.03.2018 г. В мотивите на
това съдебно решение е посочено, че решението
на Конституционния съд е обнародвано в ДВ,
бр. 20 от 15 март 2016 г. Наредбата е издадена
на 25 март 2016 г., съответно обнародвана на
29 март 2016 г. Следователно, към момента
на издаването на подзаконовия нормативен
акт и към момента на обнародването му разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО, посочена като
правно основание за издаването му, е била
обявена за противоконституционна. Разпоредбата спира да се прилага след обявяването
є за противоконституционна (чл. 151, ал. 2,
изр. трето от Конституцията на Република
България), тъй като отмяната є е от изричната компетентност на органа, който е приел
съответния нормативен акт.
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Върховният административен съд е приел
също, че е налице нарушение на императивната
норма на чл. 12 от Закона за нормативните
актове (ЗНА), тъй като с наредбата (Наредба
№ 2 от 2016 г.) която съставлява подзаконов
нормативен акт, не може да се уреждат първични отношения извън уредените такива в
закона. Това води до нищожност на нормативния акт поради липса на компетентност
на неговия издател. Съдът е изложил аргументи, че компетентостта е властта, която
законодателят е предоставил на органа да
издаде един конкретен административен акт
и чрез него да създаде или признае права,
съответно да създаде задължения. Липсата
на компетентност за издаване на конкретния
административен акт значи, че издаденият акт
не е носител на държавната власт и поради
това държавата не го признава за правно значим. Съгласно чл. 12 ЗНА актът по прилагане
на закон може да урежда само материята,
за която е предвидено той да бъде издаден.
Издаването на подзаконов нормативен акт,
без да е налице делегация за това, обуславя
нищожност на този акт.
Тричленният състав на ВАС в решението
по адм. д. № 5798/2017 г. е съобразил също,
че предвид диспозитива на решението на КС,
с което се обявява нормата на чл. 45, ал. 2
от ЗЗО за противоконституционна в цялост
(обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г.; изм. и доп.,
ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г.; последно изм.,
ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г.), а не само
в редакцията є преди измененията, обнародвани в ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015г., доводите
на ответника за възстановителния ефект на
конституционното решение са ирелевантни.
Наредба № 2 от 2016 г., цитирана по-горе,
приета въз основа на обявена за противоконституционна норма, обуславяща липсата на
правно основание и материална компетентост
на издателя на акта, е обявена за нищожна
на основание чл. 193, ал. 1, пр. 1 АПК. Тези
изводи на ВАС по адм. д. № 5798/2017 г. се
споделят като валидни и относими и към
настоящото съдебно производство по оспорване на решението на НС на НЗОК, тъй като
предметът му е тясно обвързан с правоотношенията и дейностите уредени (посочен
като основание за издаването му), както и с
обявената за нищожна Наредба № 2 от 2016 г.
на министъра на здравеопазването, видно от
чл. 1 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 2016 г.
на НС на НЗОК.
Нищожността на акта означава, че същият не поражда правни последици от самото
му издаване, с оглед на което и процесното
решение на НС на НЗОК се явява издадено
на противоконституционно основание – обявената за противоконституционна разпоредба
на чл. 45, ал. 2 ЗЗО и уредените с нея пакети
за предоставяне на медицински услуги (основен и допълнителен), както и с нищожно основание и предмет – Наредба № 2 от
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25 март 2016 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК (Наредба № 2 от 2016 г.)
(ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г.).
Според § 5 от заключителните разпоредби
на Наредба № 2: § 5. Наредбата се издава на
основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното
осигуряване и отменя Наредба № 11 от 2015 г.
за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 98 от 2015 г.).
В чл. 1 от Наредба № 2 е посочено, че:
Основният пакет медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, съдържа здравни дейности,
услуги и стоки, определени по вид и обхват,
по отделни медицински специалности, по
заболявания или групи заболявания, съгласно
приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
В уводната част на решението на НС на
НЗОК се посочва относно приемането му, че
е във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – ЗИДЗЗО (обн., ДВ,
бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 27.06.2015 г.; бр. 72 от
18.09.2015 г.; бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от
1.01.2016 г.), като тази промяна е залегнала в
чл. 45, ал. 2 ЗЗО (обявена за противоконституционна) и Наредба № 2 от 2016 г. (обявена
за нищожна).
Решението на НС на НЗОК се оказва без
основание и предмет поради обявената противоконституционност на разпоредбата на чл. 45
ЗЗО и обявяването на нищожността на Наредба
№ 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК, както и на условията и реда
за съставяне на уникален идентификационен
номер на ЗОЛ (УИН на ЗОЛ). Отменена е и
процедурата по електронна автентификация
на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО и чл. 2,
ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото
на достъп до медицинска помощ, също предмет на решението на НС на НЗОК. Както е
цитирал и петчленният касационен състав
на ВАС по адм. д. № 3423/2017 г., към датата
на постановяване на обжалваното съдебно
решение е постановено решение по адм. д.
№ 5342/2016 г. на ВАС, с което е обявена за
нищожна разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп
до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп.,
ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 2009 г.;
изм. и доп., ДВ, бр. 5 и 53 от 2011 г.; изм. и
доп., ДВ, бр. 22 от 2016 г.), с текст: „На всяко
здравноосигурено лице се генерира уникален
идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1
от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко
получаване на медицинска помощ лицето се
автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ.“
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В глава пета от Решение № РД-НС-04-24-1
от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК са определени
видовете медицинска помощ, закупувана в
полза на НЗОК, както е определена с Наредба
№ 2 от 2016 г. като основен пакет, гарантиран
от бюджета на НЗОК, съгласно чл. 5, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от решението: „Чл. 5. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува
видовете медицинска помощ по чл. 45, ал. 1
ЗЗО по обеми и цени, определени в решението.
(2) Медицинската помощ по ал. 1 е определена
с Наредба № 2 от 2016 г. като основен пакет,
гарантиран от бюджета на НЗОК.“
Съгласно чл. 6, ал. 1 от решението на НС
на НЗОК медицинските дейности по чл. 1,
ал. 1, т. 2 включват извънболнична медицинска помощ, която обхваща: 1. първична
извънболнична медицинска помощ (ПИМП)
съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 на
Наредба № 2 от 2016 г.; 2. специализирана
извънболнична медицинска помощ (СИМП),
включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински дейности (СМД) и
високоспециализирани медицински дейности
(ВСМД) по специалности; специализирани
медико-диагностични изследвания (СМДИ)
и високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) по специалности
съгласно приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 на
Наредба № 2 от 2016 г.
В ал. 2 на чл. 6 от решението е предвидено,
че: „Медицинските дейности по чл. 1, ал. 1,
т. 2 включват болнична медицинска помощ
(БМП), която обхваща: а) амбулаторни процедури (АПр) по приложение № 7 към чл. 1,
ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.; б) клинични
процедури (КПр) по приложение № 8 към чл. 1,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г.; в) клинични
пътеки (КП) по приложение № 9 към чл. 1,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г.“.
Съгласно чл. 6, ал. 3 от решението: „(3)
Медицинските дейности по чл. 1, ал. 1, т. 2
включват комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение (КДН) по приложение № 6
към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.“.
Предвид така цитираните разпоредби се
налага извод за основателност на възражението
на жалбоподателите, че с решението на НС
на НЗОК, тясно обвързано по съдържание и
предмет с Наредба № 2 от 2016 г., също така
се преуреждат правоотношения, уредени вече
с още действащия НРД за МД за 2015 г., основания за което няма, тъй като не се сочат
конкретно настъпилите законодателни промени. Например в решението на НС на НЗОК
се съдържат глави, които уреждат наново
правоотношенията и изискванията, свързани
със: Изпълнители на медицинска помощ, Общи
условия и ред за сключване на договорите за
оказване на медицинска помощ, качества и
достъпност на медицинската помощ, Права и
задължения на изпълнителите на медицинска
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помощ, Документация и документооборот,
Лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели
за домашно лечение, заплащани напълно или
частично от НЗОК, Условия и ред за оказване на различите видове помощ, Критерии за
качество на изпълнението и прочие. Налице
са и напълно нови разпоредби, несъществуващи в действащия НРД 2015 г., уреждащи
отношения, за които също липсва и не е посочена от ответника настъпилата конкретна
законодателна промяна, която да е основание
за това. Надзорният съвет на НЗОК в случая
урежда отношения, без да има предоставена
нормотворческа компетентност.
Структурата и съдържанието на решението
на НС на НЗОК в голяма степен дублира,
преповтаря тази на все още действалата по
време на приемането му НРД МД 2015 г., но
и разширява, допълва и въвежда и детайлизира ред нови процедури и правила. Както
правилно са отбелязали и жалбоподателите,
законодателят не е предоставил такива широки правомощия на НС на НЗОК да урежда
отново отношенията, уредени в ЗЗО и с националните рамкови договори, което води до
извод за превишаване на кръга и рамките на
материалноправна компетентност на органа,
издал решението, без да има съответната
делегирана компетентност.
Решението на НС на НЗОК като обем и
брой на разпоредби надхвърля значително, в
пъти обема на НРД МД 2015 г., без да се конкретизира ясно и изчерпателно основанието
(фактическо и правно) за това. Както е посочил и жалбоподателят БЛС, в докладната на
управителя на НЗОК и в доклада по проекта
за решението липсват конкретни подробно
изложени мотиви и обсъждане на фактическите и правните основания за приемане на
всяка една от разпоредбите в решението на НС
на НЗОК (респ. настъпилите законодателни
промени, които налагат всяко едно от посочените изменения в процедури, изисквания,
дейности и принципи, визирани в решението).
Освен посочената обща формулировка за законодателни промени и цитираните няколко
основни пункта в промените (разделянето
на пакетите здравни дейности на основен и
допълнителен, въвеждането на УИН и електронна автентификация и промените в реда
за контрол на разходите по чл. 55, ал. 2 от
ЗЗО), няма достатъчна конкретизация и обосновка на всяко едно от измененията, предвидени в решението. Липсват данни такава
конкретизирана обосновка и задълбоченост
да е постигната и във фазата на подготовката
на акта и обществено обсъждане на проекта
за решението.
Дори формално да са спазени основните
процедурни изисквания за приемане на подзаконовия нормативен акт, няма задълбочена
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обосновка с мотиви (фактически и правни
основания) за приемането на значителна
част от разпоредбите в процесното решение
на НС на НЗОК.
Обявената за нищожна Наредба № 2 от
2016 г. е тясно обвързана със съдържанието
на решението на НС на НЗОК, като препратки към нея и приложенията є се съдържат в
текста на цялото решение.
Поради взаимната си правна и фактическа
свързаност с горецитираните обявени за противоконституционни и прогласени за нищожни
разпоредби и актове без основание и предмет
се оказват и посочените в т. 3 на ал. 1, чл. 1
от Решение № НС-04-24-1 от 29 март 2016 г.,
а именно: „3. други условия по чл. 55, ал. 2,
т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 ЗЗО, приети във връзка с
промяна в действащото относимо законодателство – Наредба № 2 от 2016 г., Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2016 г. и др., както и условията и редът
за съставяне на уникален идентификационен
номер на ЗОЛ (УИН на ЗОЛ) и процедурата
по електронна автентификация на основание
чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО и чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до
медицинска помощ.“
Както е посочено от НС на НЗОК в мотивите към приложената в административната
преписка таблица, отразяваща направените
по проекта на решение на НС на НЗОК по
чл. 54, ал. 9 от ЗЗО предложения и становища
от заинтересовани лица, постъпили в периода на публично обсъждане на проекта – от
15.03.2016 г. до 29.03.2016 г. (на л. 82 по адм. д.
№ 4993/2016 г. по описа на ВАС), по т. 1 от
таблицата е посочено, че: „§ 44 от ПЗР на ЗЗО
следва да се разглежда и тълкува в систематична обвързаност с останалите относими
разпоредби от ЗЗО. Органът е посочил също,
че поради неподписване на НРД за МД 2016 г.
до 29.02.2016 г., следва да се приложат чл. 54,
ал. 8 и 9 от ЗЗО, а именно: НС от НЗОК по
предложение на управителя да определи с
решение частта от необходимото съдържание
на НРД за МД, спрямо която са настъпили
промени в действащото законодателство;
частта от НРД за МД 2015 г., незасегната от
промени в законодателството, продължава
действието си до подписване на нов НРД.“
Административният орган посочва в същите мотиви към т. 1 от таблицата за предложения
и становища, че: „Настъпилите законодателни
промени в ЗЗО, както и относно гарантирания
от бюджета на НЗОК пакет, са многобройни
и съществени до степен, че засягат основно
съдържащите се в НРД изисквания по чл. 55,
ал. 2, т. 2, 3, 3а, 4 и 5 от ЗЗО. Решението по
чл. 54, ал. 9 от ЗЗО няма да замести НРД
за МД в цялост, а в отделни негови части,
засегнати от промените в законодателството.
С оглед настъпилите законодателни промени
де юре и де факто не е възможно системата
да работи по досегашния ред.“
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Именно с оглед цитираното „основно“ засягане на НРД на МД 2015 г. с обявяването на
противоконституционността и нищожността
на законодателните промени (законови и
подзаконови разпоредби, посочени по-горе),
въз основа на които е прието Решение № РДНС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК, и
взаимната им цялостна обвързаност с правната
уредба, създадена с решението, същото е изцяло нищожно, а не в отделни негови части.
Горното се налага като извод и поради
водещата ключова роля на определените с
обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 45, ал. 2 ЗЗО пакети на основни
и допълнителни медицински дейности, която
има предопределящо и основополагащо значение за предоставянето на различните по
вид медицински дейности и други основни и
спомагателни медицински и други услуги и
тяхната организация, изпълнение и контрол,
уредени в цитираните подзаконови нормативни
актове по чл. 1, ал. 2, т. 3 от решението на
НС на НЗОК.
Налага се да бъде отчетено и съобразено
принципното начало, въведено и изразено
в мотивната част на решението на Конституционния съд на Република България, с
което е обявена за противоконституционна
разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от ЗЗО. Както
е посочил Конституционният съд в Решение
№ 3 от 8 март 2016 г. по конституционно дело
№ 6 от 2015 г.:
„В редакцията преди извършеното изменение със ЗИД ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.)
разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО определя
цялата медицинска помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15, като основен пакет,
гарантиран от бюджета на НЗОК, и делегира
на министъра на здравеопазването определянето му с наредба. Легалното определение
на понятието „основен“ пакет по смисъла на
Закона за здравното осигуряване в редакцията
преди посоченото изменение се съдържа в § 1,
т. 2 от допълнителните разпоредби на закона
и представлява определени по вид и обхват
дейности, по отделни специалности, дейности
за лечение на определени заболявания или
на група заболявания, които са достъпни за
всички здравноосигурени лица в обем, при
условия и по ред, определени в Националния
рамков договор.
В оспорената разпоредба на чл. 45, ал. 2
ЗЗО след изменението є, извършено с § 10,
т. 2 ЗИД ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 2015 г.), в изречение първо думата „основен“ е заличена, а
в изречение второ се предвижда пакетът да
е основен и допълнителен и да се определя с
наредба на министъра на здравеопазването,
която да се актуализира веднъж годишно в
срок до 31 октомври на съответната година.
Едновременно с това навсякъде в Закона за
здравното осигуряване, включително и в § 1,
т. 2 ДР ЗЗО, думата „основен“ пред думата
„пакет“ е заличена, без да са дадени легални
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определения на новосъздадените „основен“ и
„допълнителен“ пакет, които да дадат представа какво е същностното им съдържание и каква
е разликата между тях. Както в оспорения
чл. 45, ал. 2 ЗЗО, така и в целия закон не се
съдържат разграничителните критерии между
двата пакета, не е посочена разликата между
тях, в кои случаи осигурените лица ще имат
право да ползват дейности от медицинската
помощ, включена в „основния“ пакет, а в
кои случаи ще „попадат“ в „допълнителния“
пакет, както и по какъв начин и при какви
обстоятелства те ще преминават от единия
пакет в другия. На практика чл. 45, ал. 2
ЗЗО дава само наименованията на новите
пакети без уредба на съдържанието им. На
законово ниво остава неясно какви ще бъдат
последиците за осигурените лица.“
Въз основа на обстоен анализ в решението
на Конституционния съд е посочено също, че:
„Съществуващата в закона неяснота относно
критериите за разграничение на пакетите и последиците от това предопределя и непълнотата
на уредбата относно финансовото обезпечаване
на медицинските дейности и особено за допълнителния пакет. Това води до затруднения
на гражданите да се ориентират в уредбата
и да упражняват правото си на здравно осигуряване и на изпълнителите на медицинска
помощ, които трябва да прилагат пакетите.
Пак в резултат от неяснотата на оспорената
разпоредба искането на вносителите и част
от становищата съдържат различни мнения и
заключения, които изхождат от предположения
относно разграничителните критерии между
двата пакета медицинска помощ.
Правата на гражданите на достъпна медицинска помощ чрез здравно осигуряване и
безплатно ползване на медицинско обслужване са основни конституционни права и са
неотменими съгласно разпоредбата на чл. 57,
ал. 1 от Конституцията, както вече се е произнесъл Конституционният съд с Решение
№ 8 от 2.04.1998 г. по к. д. № 3 от 1998 г. за
тълкуване на чл. 52, ал. 1 от Конституцията.
Правото на здравно осигуряване е основно
право и това се определя от конституционната
му уредба и от значението му за живота на
гражданите (вж. Решение № 8 от 14.07.2012 г.
по к. д. № 16 от 2011 г.).“
Според Конституционния съд:
„Правото на здравно осигуряване е уредено
в чл. 52, ал. 1 от Конституцията, съгласно
който гражданите имат право на здравно
осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване
на медицинско обслужване при условия и по
ред, определени със закон. Конституционната
разпоредба изхожда от правото на здраве като
основно право на гражданите, макар да не го
формулира изрично, и предоставя уредбата на
начина на здравно осигуряване, на видовете
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осигуряване, на размера на здравноосигурителната вноска, на осигурителната база, на
осигурителния доход и на други правила да
се уредят в закони. Законодателят преценява
по целесъобразност каква система на здравно
осигуряване да приеме и на какви принципи
то ще се осъществява в съответствие с конституционните норми. Той може да даде едно
или друго конкретно разрешение по целесъобразност, стига то да не е в несъответствие с
принципите на Основния закон (вж. Решение
№ 10 от 13.09.2012 г. по к. д. № 15 от 2011 г.).
Законодател я т може по целесъобразност
при задължителното здравно осигуряване
да определя обема на медицинската помощ,
гарантирана от бюджета на НЗОК, и нейното
разделяне в един или повече пакета, доколкото
не се нарушават принципи и разпоредби на
Основния закон. Установяването на условия
и ред за заплащане на медицинската помощ
по избор на пациента в никакъв случай не
отменя и не накърнява основните конституционни права на гражданите, прокламирани с чл. 52, ал. 1 от Конституцията (в този
смисъл Решение № 8 от 2.04.1998 г. по к. д.
№ 3 от 1998 г. за тълкуване на чл. 52, ал. 1
от Конституцията).“
С оглед така изложените тълкувания от
Конституционния съд на Република България
на основните начала за прилагане в нормотворчеството, свързано с конституционното
право на здравно осигуряване и достъпна
медицинска помощ, се налага изводът, че с
приемане на процесното решение на НС на
НЗОК административният орган е излязъл
извън законово предоставената му материалноправна компетентност, поради което същото
е издадено без правно основание, с оглед на
което е нищожно.
Нищожността на акта в неговата цялост,
както и неговата липса на предмет, произтичат
изначално от противоконституционността на
разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО в съответната
є редакция, с която е въведена законодателна промяна на начина на предоставяне на
здравни услуги и медицинска помощ, както
и от обявяването за нищожни на издадените
въз основа на нея подзаконови нормативни
актове – Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за
определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК,
както и условията и редът за съставяне на
уникален идентификационен номер на ЗОЛ
(УИН на ЗОЛ) и процедурата по електронна
автентификация на основание чл. 63, ал. 1, т. 1
ЗЗО и чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.
Както се посочи по-горе, решението на
НС на НЗОК е издадено на основание чл. 54,
ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване. Следователно, за да е налице
основание за приемане на решение от НС на
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НЗОК, трябва едновременно да са налице и
двете предпоставки – да не е приет НРД за
съответната година и да са настъпили законодателни промени в законодателството, уреждащо здравното осигуряване, които да налагат
приемане на разпоредби по прилагането им с
решение от НС на НЗОК. В случая става дума
за конкретни законодателни промени, въведени с точно определени законови разпоредби,
относно конкретни правоотношения. Както с
основание са възразили жалбоподателите, в
случая с издаването на решение от НС на НЗОК
не се касае за преиздаване на НРД, тъй като
това е извън правомощията на НС на НЗОК.
Видно и от уводната част на решението на НС на
НЗОК, където общо и неконкретно се посочва
от административния орган, че са настъпили
промени в действащото законодателство, без
да се конкретизират актове и разпоредбите, за
които е настъпила промяна, но не се конкретизира как тази промяна налага издаване на
решение от НС на НЗОК и в какво точно ще
се изрази тя. От друга страна, в преамбюла е
посочено, че с решението се преурежда широк
спектър от дейности – например като условия,
на които трябва да отговарят изпълнителите
на медицинска помощ, реда за сключване
на договори с тях и други условия по чл. 55,
ал. 2, т. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 6б и 7 ЗЗО. Тези
така общо формулирани дейности обхващат
и засягат твърде широк кръг от обществени
отношения, подлежащи на законодателно
уреждане, както е предвидено в Конституцията
на РБ, ЗЗО и други законови и подзаконови
нормативни актове и не на последно място
с Национален рамков договор, но са извън
предоставената материална компетентност на
НС на НЗОК, поради което уреждането им с
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. води
до неговата нищожност. Съответно, имайки
този най-фундаментален порок от момента
на създаването си, актът като нищожен не
е породил правните си последици от самото
му издаване.
Предвид изхода на спора на жалбоподателите следва да се присъдят разноски по
делото, поискани своевременно в първоинстанционното производство, както следва: за
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СНЦ „Център за защита на правата в здравеопазването“ – 410 лв. (10 лв. държавна такса
и 400 лв. за адвокатско възнаграждение), и
за СНЦ „Национално сдружение на частните
болници“ – 410 лв. (10 лв. държавна такса
и 400 лв. за адвокатско възнаграж дение).
Предвид фактическата и правна сложност
на спора съдът намира, че не е налице прекомерност на претендираното адвокатско
възнаграждение за пълномощниците им в
размер на по 400 лв. за всеки от двамата
жалбоподатели. За Българския лекарски съюз
разноските, които следва да се присъдят, са
в размер на общо 50 лв., от които: държавна
такса – 10 лв., и такса публикация в „Държавен вестник“ – 40 лв.
Водим от изложените мотиви, Върховният административен съд, състав на шесто
отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожността на Решение № РДНС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и
чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване, издадено от Надзорния съвет на
Националната здравноосигурителна каса, ДВ,
бр. 25 от 31.03.2016 г.
Осъжда Националната здравноосигурителна каса да заплати на Българския лекарски
съюз – юридическо лице със седа лище в
София, сумата от 50 (петдесет) лв. разноски
по делото.
Осъжда Националната здравноосигурителна каса да заплати на СНЦ „Център за защита
на правата в здравеопазването“ – София, разноски по делото в размер на 410 (четиристотин
и десет) лв.
Осъжда Националната здравноосигурителна каса да заплати на СНЦ „Национално
сдружение на частните болници“ – София,
разноски по делото в размер на 410 (четиристотин и десет) лв.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
пред петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
226

Поправка. Министерството на образованието и науката прави поправка на техническа грешка,
както следва:
За дата на подписване на Програмата за сътрудничество в областта на образованието и науката
между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2019 – 2021 г.
(ДВ, бр. 101 от 2019 г.) следва да се счита датата 23 септември 2019 г. Техническата грешка е отстранена чрез размяната на ноти: № KL-04-365/11.11.2019 г. на българската страна и № KKM/43153/2019/
Adm/15.11.2019 г. на унгарската страна.
214
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-24 от 10 януари 2020 г.
за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 61н и чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси
одобрявам:
1. Образец на данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с
патентен данък съгласно приложение № 1.
2. Образец на данъчна декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък съгласно приложение № 2.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Приложение № 1 към Заповед № ………………. от …………….…. на министъра на финансите
Попълва се от общинската администрация
Община:
Входящ № и дата:
Фамилия и подпис на длъжностното лице, приело декларацията:

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси
за облагане с патентен данък
Част І – Вид на декларацията

1. За обстоятелства, свързани с определянето на

3. За прекратяване на патентна дейност >>

патентния данък, включително при започване на

към декларация входящ №

/

патентна дейност >>
2. За промени в обстоятелствата >>
към декларация входящ №

4. За преминаване към облагане по ЗДДФЛ >>
/

към декларация входящ №

/

Част ІІ – Задължено лице

4. Адрес за
кореспонденция

3. Постоянен
адрес

2. Име

1. ЕГН/ЛНЧ/личен номер или служебен номер
2.1. Собствено име

2.2. Презиме

2.3. Фамилно име

3.1. Област

3.2. Община

3.3. Населено място (гр./с.)

3.4. пощенски код

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон
Адресът съвпада с
постоянния >>

3.8. E-mail

4.1. Област

4.2. Община

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
4.6. Телефон

5. Пенсионер

7. Данни за
ЕТ

3.7. Факс

4.7. Факс

>>

7.1. ЕИК

4.8. E-mail

6. Лице с намалена
работоспособност 50
и над 50 на сто

>>

Данни за
експертното
решение на
ТЕЛК/НЕЛК

№ и дата на издаване

№

от

Срок на решението

до

7.2. Наименование на фирмата

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице

2. Име

1. ЕГН/ЛНЧ/личен номер или служебен
номер на упълномощеното лице
2.1. Собствено име

3. Постоянен
адрес

3.1. Област

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице.

2.2. Презиме

2.3. Фамилно име

3.2. Община

3.3. Населено място

3.4. Пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон

3.7. Факс

3.8. Е-mail

1
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Част ІV – Обстоятелства, свързани с определянето на данъка за 20… г.
Условия за облагане с патентен данък

Извършвам дейност/и, посочена/и в приложение № 4 от ЗМДТ
Оборотът ми за предходната година не превишава 50 000 лв.
Не съм регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с
изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за
вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС
Извършвам с личен труд повече от една дейности, посочени в т. 1-36 от
приложение № 4 на ЗМДТ (ако извършвате една от тези дейности на територията на друга
община, попълнете част VІІ от декларацията)

Други данни:
5

Дата на започване на дейност:
(попълва се, когато дейността
започва през течение на годината)

ден

месец

година

Дата на промяна в обстоятелствата:
(попълва се, когато декларацията е за
промяна на обстоятелствата)

ден

да
да

не
не

да

не

да

не

месец

година

Таблица 1 – Места за настаняване с не повече от 20 стаи

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
обекта
стаи
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Общ размер на данъка за дейността (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

Посочват се само обекти, подлежащи на категоризиране с категории „една звезда“ и „две звезди“ или регистрирани по
Закона за туризма.

Таблица 2 – Ресторанти, заведения за бързо обслужване, кафе-сладкарници, барове и
питейни заведения, с изключение на бюфети, каравани и павилиони
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на
КатеАдрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
обекта
гория
места (лева)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Общ размер на данъка за дейността (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

Посочват се само обекти, подлежащи на категоризиране с категории „една звезда”, „две звезди” и „три звезди”.
В колона „Брой места“ се посочва броят на местата за консумация, включително на открито.

Таблица 3 – Питейни заведения - бюфети, каравани и павилиони
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на обекта
Адрес на обекта
Зона
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Общ размер на данъка за дейността (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)
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Таблица 4 – Търговия на дребно в обекти с нетна търговска площ до 100 кв.м
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на обекта
Адрес на обекта
Зона
Нетна
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
търговска (лева)

площ

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5 Общ размер на данъка за дейността (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)
В колона „Нетна търговска площ“ се посочва площта в съответния търговски обект, в т.ч. и щандовете, която е
достъпна за купувачите – в кв. м.

Таблица 5 – Платени паркинги

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Брой места за
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
паркиране
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Общ размер на данъка за дейността (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)

Таблица 6 – Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги,
козметични услуги, поставяне на татуировки, маникюр, педикюр
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)

Прилагам копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците >>
№
Наименование на
Зона
дейността
Адрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)

6.1

Брой работни
места
общо

за
чираци

Данък
(лева)

6.2
6.3
6.4

Общ размер на данъка за дейността (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)
В колона „за чираци“ се посочва броят на работните места, които са за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите. „Работно място“ е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или
услуга от едно лице.
6.5

Таблица 7 – Машинописни и/или копирни услуги

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№ Наименование на
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
обекта
устройства
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Общ размер на данъка за дейността (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)
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Таблица 8 – Игри с развлекателен или спортен характер

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
съоръжения
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Общ размер на данъка за дейността (8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6)

В колона „Наименование” се посочва наименованието на играта с развлекателен или спортен характер: развлекателни игрални
автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон; минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели,
пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла; зали за боулинг и кегелбан, билярд. „Развлекателни игрални автомати” са игрални
автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за
ползване или за игра на автомата.
В колона „Брой съоръжения” за дейност „зали за боулинг и кегелбан” се посочва броят на игралните коридори, а за „билярд” – броят на
масите.

Таблица 9 – Фитнес центрове и спортни зали

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование
Адрес на обекта
Зона
Фитнес Площ на
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
на обекта
уреди
обекта

(брой)

9.1

(кв. м)

9.2
9.3
9.4
9.5

Общ размер на данъка за дейността (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)

Таблица 10 – Химическо чистене, пране и гладене

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Наименование на
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
съоръжението

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Общ размер на данъка за дейността (10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4)

В колона „Брой” се посочва броят на съответните съоръжения. „Съоръжение” е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в
дейността – перални машини, гладачни преси, сушилни машини и др.)

Таблица 11 – Мелничарски услуги – мелници за брашно

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Дължина на
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
млевната линия

(в линейни см)

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Общ размер на данъка за дейността (11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4)
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Таблица 12 – Мелничарски услуги – мелници за фураж стационарни

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
мелници
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Общ размер на данъка за дейността (12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.4+ 12.5)

Таблица 13 – Услуги с атрактивен характер

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Наименование
Зона

Брой
оборудване

13.1

(отбележете, ако извършвате

Брой
места

Данък
(лева)

13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

Общ размер на данъка за дейността (13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5)

В колона „Наименование” се посочва съответната услуга с атрактивен характер.
Услуги с атрактивен характер са услуги за:
- разходки с: корабчета, лодки, яхти, влакчета, файтони;
- предоставяне за ползване на: джетове, водни ски, водни планери и сърфове; водни колела, включително надуваеми, водни
увеселения; зимни ски, ски-екипировка, зимни кънки, сноубордове, шейни, велосипеди, рикши, детски колички и моторчета;
- други забавления: въртележки, виенски колела, стрелбища, блъскащи се колички.

Таблица 14 – Обучение на водачи на моторни превозни средства
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Вид на моторното
Брой
Регистрационни

14.1
14.2

превозно средство
(МПС)
Мотопеди
Мотоциклети
Други МПС:

МПС

номера

(отбележете, ако извършвате

Зона

Данък
(лева)

14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Общ размер на данъка за дейността (14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 + 14.6)

Таблица 15 – Услуги „Пътна помощ” на пътни превозни средства
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Брой МПС
Регистрационни номера

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Общ размер на данъка за дейността (15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5)

5
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Зона

Данък
(лева)
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Таблица 16 – Услуги със земеделска и горска техника

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Вид техника
Брой
Регистрационни
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

(отбележете, ако извършвате

номера

Зона

Комбайни
Трактори
Тракторни ремаркета
Самоходни шасита
Др. самоходни и самодвижещи се машини
Прикачни, навесни и
стационарни машини
Общ размер на данъка за дейността (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4 + 16.5 + 16.6)

Таблица 17 – Други дейности, посочени в приложение № 4 на ЗМДТ
№

17.1

Данък
(лева)

Наименование на
дейността

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

Зона

Личен
труд

да
да
да
да
да
да
да
да
да

17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9

не
не
не
не
не
не
не
не
не

Наети
лица

да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не

Данък
(лева)

Общ размер на данъка за дейността (17.1 + 17.2 + 17.3 + 17.4 + 17.5 + 17.6 + 17.7 + 17.8 + 17.9)
1. В колона „Наименование на дейността” посочете наименованията на извършваните патентни дейности, за
които в декларацията не са предвидени отделни таблици, а именно:

17.10

дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; търговия, изработка и услуги с изделия от благородни метали;
обущарски и шапкарски услуги; металообработващи услуги; часовникарски услуги; тапицерски услуги; автомивки; ремонт, регулиране и
балансиране на гуми; авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на
моторни превозни средства; ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски услуги; поддържане и ремонт на битова техника,
уреди, аудиовизуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти;компаньонки и компаньони; масажистки и масажисти; гадатели,
екстрасенси и биоенерготерапевти; фотографски услуги; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти; санитарни възли, наети под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на
шевни машини; ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; заложни къщи; продажба на
вестници, списания, българска и преводна литература; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни
апарати, факс апарати, принтери и др.).

2. В колона „Личен труд“ отбележете „да“, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година.
3. В колона „Наети лица“ отбележете „не“, ако извършвате дейността лично и не наемате работници за тази
дейност през цялата година.

Част V – Обстоятелства при прекратяване на патентна дейност през 20…. г.
№

Наименование на
дейността

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

Дата на прекратяване на
дейността
(ден, месец, година)

1
2
3
4
5
6

Тази част не се попълва при прекратяване на дейностите „Места за настаняване с не повече от 20 стаи“
и „Заведения за хранене и развлечения“.
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Част VІ – Обстоятелства за преминаване към облагане по ЗДДФЛ в случаите
по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ
№

Първо
Второ
тримесечие тримесечие

Описание на обстоятелствата

Трето
тримесечие

Четвърто
тримесечие

В рамките на 12 последователни месеца е
прекратена патентна дейност и/или е образувано
1
ново предприятие, което извършва патентна да не
дейност и сумарният оборот на двете е повече от
50 000 лв. за 12 последователни месеца.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ VІІ VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
В рамките на текущата година оборотът
2
да не
превишава 50 000 лв.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
Регистрация по ЗДДС в рамките на текущата
година, с изключение на регистрация при
3
доставки на услуги по чл. 97а от ЗДДС и за
да не
вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100,
ал. 2 от същия закон.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
На редове 1, 2 и 3 срещу всяко обстоятелство оградете верния отговор („да” или „не”) и посочете кога е възникнало
съответното обстоятелство, като отбележите с „Х” месеца на възникването му.

№
1

Част VІІ – Дейност, извършвана с личен труд на територията на друга община

Наименование на
дейността

Община

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

2
3
4

Ден

месец

година

Подпис на декларатора

Ден

месец

година

Подпис на упълномощеното лице

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

УКАЗАНИЯ
за подаване и попълване на декларацията
Основание за подаване на декларацията

3. Когато през течение на годината прекратите дейност, за
доходите от която се дължи патентен данък. В този случай
попълнете част V от декларацията.
4. Когато следва да преминете към облагане по общия ред на
ЗДДФЛ, на основание чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ. В този случай
попълнете част VІ от декларацията.
В част І посочете вида на декларацията, като в съответното
квадратче към т. 1, 2, 3 или 4 впишете „Х“.
В част ІІ посочете адрес за кореспонденция само ако се
различава от постоянния Ви адрес. Когато адресът за
кореспонденция съвпада с постоянния адрес, в съответното
квадратче впишете „Х“.
Част ІІІ се попълва само ако декларацията се подава чрез
упълномощено лице.
При липса на достатъчно място за описване на
обстоятелствата, свързани с определянето на данъка в
таблиците към Част ІV от декларацията, приложете списък с
допълнителни редове към съответната таблица.

Декларацията се подава на основание чл. 61н от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ) от физически лица,
включително
еднолични
търговци,
извършващи
дейности, доходите от които се облагат с патентен
данък.
Кога подавате декларация
1. Когато декларирате обстоятелства, свързани с определянето
на патентен данък.
Дължите този вид данък, ако отговаряте едновременно на
следните условия:
 извършвате дейност/и, посочена/и в приложение № 4
на ЗМДТ;
 оборотът Ви за предходната година не превишава
50 000 лв.;
 не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на
регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за
вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал.
2 от същия закон.
2. Когато през течение на годината се променят
обстоятелствата, въз основа на които сте определили
патентния данък.
При подаване на декларация за обстоятелства, свързани с
определянето на данъка, или за промени в обстоятелствата,
попълнете съответните данни в част ІV от декларацията и
таблиците към нея.

Как подавате декларацията
Декларацията можете да подадете:
 лично или чрез упълномощено лице;
 по пощата с обратна разписка.
Къде подавате декларацията
Декларацията се подава в:
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3. Физически лица, включително еднолични търговци,
които са пенсионери, извършват дейността лично и не
наемат работници през цялата данъчна година, заплащат 50
на сто от определения патентен данък за следните дейности:
дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и
плетачни
услуги;
обущарски
и
шапкарски
услуги;
металообработващи услуги; бръснарски и фризьорски услуги,
ветеринарно-фризьорски услуги; машинописни и/или копирни
услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки;
маникюр, педикюр; часовникарски услуги; тапицерски услуги;
ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски
услуги; поддържане и ремонт на битова техника, уреди,
аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални
инструменти; фотографски услуги; санитарни възли, наети
под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на
чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини; ремонт
на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на
велосипеди, коминочистачни услуги; продажба на вестници,
списания, българска и преводна литература;

1. общината, на територията на която се намира обектът, в
който се извършва патентната дейност;
2. общината, където е постоянният адрес на физическото лице,
включително едноличния търговец – когато дейността не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
3. общината, където е постоянният адрес на пълномощника,
когато декларацията се подава от пълномощник на
чуждестранно физическо лице;
4. Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3.
Какви са сроковете за подаване на декларацията
1. За обстоятелства, свързани с определянето на данъка:
 до 31 януари на годината, за която се подава
декларация
 непосредствено преди започване на дейността, когато
дейността започва след 31 януари.
2. За всички промени в обстоятелствата, включително при
прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от
настъпването на обстоятелствата.
3. За преминаване към облагане по общия ред – в срок до края
на месеца, следващ месеца, през който са възникнали
обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

4. Лицата, които използват работно място за обучение на
чираци по смисъла на Закона за занаятите, заплащат 50 на
сто от определения патентен данък за съответното работно
място, ако извършват някоя от следните дейности: бръснарски
и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги;
козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр.
Намалението се ползва, при условие че към декларацията е
приложено копие от удостоверението за вписване в
регистъра на чираците, издадено от съответната
регионална занаятчийска камара.

Ако подадете декларацията до 31 януари на текущата
година и в същия срок заплатите пълния размер на
патентния данък, определен съгласно декларираните
обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.
Какво трябва да имате предвид при изчисляването на
данъка

Какви са сроковете за внасяне на данъка

1. Когато започвате или прекратявате дейност през течение на
годината (с изключение на дейностите „места за
настаняване с не повече от 20 стаи“ и „заведения за хранене
и развлечения“), данъкът се определя пропорционално на броя
на тримесечията на извършване на дейността, включително
тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

Изчисленият от Вас данък се заплаща в следните срокове:
1. за първо тримесечие – до 31 януари ;
2. за второ тримесечие – до 30 април ;
3. за трето тримесечие – до 31 юли ;
4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.
Когато възникне задължение за внасяне на данъка през течение
на годината, дължимата част за текущото тримесечие се внася
в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията.

2. Когато в рамките на една патентна дейност (с изключение на
дейностите „места за настаняване с не повече от 20 стаи“ и
„заведения за хранене и развлечения“) през течение на
годината се промени обстоятелство във връзка с определяне
размера на данъка, размерът на данъка до края на годината,
включително за тримесечието на промяната, се определя на
базата на размера на данъка, определен съобразно промените
в обстоятелствата.

Къде се внася данъкът
Патентният данък се внася в приход на:
1. общината, на територията на която се намира обектът, в
който се извършва патентната дейност
2. общината, където е постоянният адрес на физическото лице,
включително едноличния търговец – когато дейността не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място
3. общината, където е постоянният адрес на пълномощника,
когато декларацията се подава от пълномощник на
чуждестранно физическо лице
4. Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3.

3. Когато в рамките на една от патентните дейности „места за
настаняване с не повече от 20 стаи“ и „заведения за хранене
и развлечения“ през течение на годината се промени
обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в
по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият
размер на данъка, определен съобразно промените в
обстоятелствата.

Какви санкции се налагат

Какви данъчни облекчения можете да ползвате

1. До 500 лв. глоба за физическите лица или имуществена
санкция за едноличните търговци – за подаване на
декларацията след законоустановения срок;
2. До 1000 лв. глоба за физическите лица или имуществена
санкция за едноличните търговци – за непосочване или
невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до
определяне на данъка в по-малък размер или до
освобождаване от данък.

При облагане с патентен данък можете да ползвате данъчни
облекчения в следната поредност:
1. Физически лица, включително еднолични търговци, с 50
и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с
влязло в сила решение на компетентен орган, ползват
намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако
извършват дейността лично и не наемат работници за тази
дейност през цялата данъчна година;

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона
за защита на личните данни и нормативните актове,
регламентиращи защитата на информация, и се обработват
само във връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Общинските администрации.

2. Физически лица, включително еднолични търговци,
които извършват с личен труд през цялата данъчна година
два или три вида патентна дейност, заплащат патентния
данък само за тази дейност, за която определеният данък e с
най-висок размер. За ползване на облекчението е необходимо
дейностите да се извършват с „личен труд“, т.е. без да се
наемат работници. Облекчението не се прилага при
извършване на повече от три дейности, както и при извършване
на следните дейности: „услуги с атрактивен характер”,
„обучение на водачи на моторни превозни средства”, „услуги
„Пътна помощ“ на пътни превозни средства“ и „услуги със
земеделска и горска техника“.

8
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Приложение № 2 към Заповед № ………………. от …………….…. на министъра на финансите
Община
Входящ № и дата
Длъжностно лице, приело декларацията – фамилия и подпис

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси
за облагане с туристически данък
Част І – Данъчнозадължено лице
ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/личен номер или
служебен номер
Наименование на предприятието/имена на лицето
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес
Област
Община
Гр./ с.
Ул. №, ж.к., бл., вх., ап.
Тел.
Адрес за кореспонденция
Адресът съвпада с посочения по-горе
Област
Община
Ул. №, ж.к., бл., вх., ап.
Тел.
чрез

Пощ. код

Е-mail

Гр./ с.

Пощ. Код

Е-mail
Трите имена на представляващия или пълномощника

ЕГН/ЛНЧ/личен номер или
служебен номер

Адрес за кореспонденция - община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх.

Част ІІ – Туристически обект
Място за настаняване клас А /отбележете с „Х”/
Апартаментен
Хотел
Мотел
туристически
комплекс

Вилно селище

Място за настаняване клас Б /отбележете с „Х”/
Семеен
Хостел
Пансион
хотел
Стаи за
Апартаменти
гости
за гости

Почивна
станция
Бунгало

Туристическо
селище

Вила

Къща за гости
Къмпинг

Общ брой легла

Категория

Дата на категоризизация/регистрация

Дата на прекратяване на категоризизацията/регистрацията

Дата на промяна на категорията/
регистрацията

Предишна категория

Местоположение

Област

Община

Гр./с.

Пощ. код

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Период на облагане /по тази декларация/
Начална дата

Крайна дата

Дата на промяна на обстоятелство /извън посочените/:

При промяна на лицето, стопанисващо обекта през годината
Данни за лицето, стопанисвало обекта през друг период на същата година:
Наименование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/личен номер
или служебен номер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
седалище и адрес на управление /адрес за кореспонденция
.....................................................................................

Част ІІІ - Туристически данък
Декларирам, че за периода ................................................. в туристическия обект е реализиран
следният брой нощувки, за които предприятието дължи/дължа туристически данък в размер на :
Месец

1

Брой реализирани

Данък за довнасяне

нощувки

Дължим
данък
/лв./

Внесен
данък
/лв./

/разлика между кол. 3 и
кол. 4, лв./

2

3

4

5

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Общо

Моля, обърнете внимание на следните указания:
1. Декларация се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за
туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за
която се отнася.
2. Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в
туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.
При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от всяко от
лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.
Дата .................................

163

Декларатор:..........................................
/подпис и фамилия/
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ-1942 от 17 декември 2019 г.
№ РД-05-883 от 17 декември 2019 г.
(Продължение от брой 4)
Приложение 9

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ
ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ
ЗА 2019 ГОДИНА
Статистическите справки се попълват от бюджетните предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките за техните поделения
и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на статистическите справки е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за
2020 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2020 година.
Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2019 година

2.

Справка за местните единици за 2019 година

3.

Справка за група предприятия през 2019 година

4.
5.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 година

6.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2019 година
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2019
година (попълва се само от търговските банки)
Справка за данъците и таксите през 2019 година

7.
8.
9.
10.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година

11.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2019 година
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и
други източници за 2019 година
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2019 година

12.

Справка за загубите от кризисни събития през 2019 година (попълва се само от общините)

Стр.
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ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Район*
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Собственост към 31.12.2019 година
Относителен дял
от капитала в %

Собствеността на предприятието е:
Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

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

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2019 г. в %

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2019 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
V. Фамилен бизнес (попълва се само от банките)
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА
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VI. Задължение за консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?

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

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

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв.
8

Разходи за
персонала
хил. лв.
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2019 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана
на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

ВЕСТНИК

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

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

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

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

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

Производствена стойност се изчислява като:

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

ДЪРЖАВЕН

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

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2019 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Код (КИД 2008)
Код (НКИД 2003)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

С Т Р. 5 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Раздел VI от ОПР)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2019 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2019 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

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

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

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

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

Данни за контакт
5.4. Телефон*
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик**:

чуждо юридическо лице

чуждо физическо лице

6.1. Наименование на ултимативния собственик
(кирилица)

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

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

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

Код ISO

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7
Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2019 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 5
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 5
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2019 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

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

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра “Отчет за заетите
лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по това на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа (постоянна, временна и сезонна), които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума (задължение и разход към персонала) за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и
професионален опит, работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107а;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6387

6380

6000

Други дългосрочни финансови активи

ОБЩО (І + ІІ + ІІІ)

Финансови активи, обявени за продажба

3

4

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

увеличение
6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

8

x

x

x

x

x

x

x

x

9

начислена през
периода

x

x

x

x

x

x

x

x

10

отписана
през
периода

x

x

x

x

x

x

x

x

11

в края на
периода
(8+9-10)

x

x

x

x

x

x

x

x

12

увеличение

x

x

x

x

x

x

x

x

13

намаление

Последваща оценка

x

x

x

x

x

x

x

x

14

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

ВЕСТНИК

Общо за група ІІІ

6385

6386

Финансови активи, държани до настъпването на
падежа

6383

6384

Инвестиции в смесени предприятия

Инвестиционни имоти

6381

6382

Инвестиции в дъщерни предприятия

6201

6200

6241

6240

Инвестиции в асоциирани предприятия

ІІІ. Дълготрайни финансови активи (без дългосрочни вземания)

в т.ч. право на ползване на активи по оперативен
лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

Съоръжения и други

6212

6220

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

6210

6101

6100

2

на постъпилите
през периода

Амортизация
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Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

в т.ч. право на ползване на активи по оперативен
лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)

Общо за група I

6141

6120

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

1

в началото
на периода

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

Последваща
оценка

66

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
(попълва се от бюджетните предприятия – първостепенни разпоредители на бюджетни средства и централните офиси на банките*)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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0120

0130

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

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

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

2а

2б

3

Общо

3а

Излезли чрез
продажба
бартер, безвъзмездно; апортни вноски

Постъпили
поради извънредни и други
събития**

Излезли

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

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2019 ГОДИНА

3б

4

Излезли поради
в края на
извънредни и периода (1+2-3)
други
събития***

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

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

0100

Научноизследователска и развойна дейност

б

а

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

Код на
реда

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

б

0313

0314

0315

0316

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

0350

0322

Други сгради

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

0321

Сгради жилищни

0320

Сгради нежилищни

2

Общо

2а

2б

3

Общо

3а

Излезли чрез
продажба
бартер, безвъзмездно; апортни вноски

Постъпили
поради извънредни и други
събития**

3б

4

Излезли поради
в края на
извънредни и периода (1+2-3)
други
събития***

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0317

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

Други

0311

Обработваеми земи

0310

1

в началото на
периода

Излезли

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

Отчетна стойност

68

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

0572

Сгради

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради
извънредни
и други
събития**

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития***
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Дата:

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

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

* Справката се попълва от:
- Бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини). Бюджетните предприятия, които имат нетекущи активи само за една дейност в едно населено
място, попълват един отчет. Когато нетекущите активи са в различни дейности или на различни населени места, първостепенният разпоредител попълва обобщен отчет и детайлни отчети за всеки вид дейност и/или населено
място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на обобщения отчет);
- Централни офиси на банките - подават един отчет.

0571

Земя

б

0570

а

Код на
реда

Инвестиционни имоти (код 6384)

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

Показатели

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2019 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2019 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

Звено

(Хил. левове)

Дейност

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2019 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

Общ.

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2019 г.
(незавършено
строителство)

Обл.

70

а

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2019 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2019 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство).
Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2019 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2019 г.” се посочват данни
само на обобщения отчет за стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново
строителство, разширение и основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ И ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И
ПОДСЕКТОРИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
(попълва се само от търговските банки)

(Хил. левове)
Предоставени заеми
Привлечени депозити
Начислени
Начислени
Код на
приходи
разходи за
Институционални сектори и подсектори
Към
Към
Към
Към
реда
от лихви за
лихви за
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
отчетния
отчетния
период
период
а
б
1
2
3
4
5
6
Общо - резидентен и нерезидентен сектор 100000
Резидентен сектор
110000
Нефинансови предприятия
110110
Финансови предприятия
110120
Централни банки
110121
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки) 110122
Фондове на паричния пазар (ФПП)
110123
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
110124
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
110125
Финансови спомагателни организации 110126
Каптивни финансови институции и
заемодатели
110127
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
110128
Пенсионни фондове (ПФ)
110129
Държавно управление
110130
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
110131
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
110132
Социалноосигурителни фондове
110133
Домакинства
110140
Жилищни заеми
110141
х
х
х
Потребителски заеми
110142
х
х
х
Други заеми
110143
х
х
х
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД) 110150
Нерезидентен сектор (Останал свят)
120000
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
121000
Еврозона
121100
Нефинансови предприятия
121110
Финансови предприятия
121120
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки) 121121
Фондове на паричния пазар (ФПП)
121122
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
121123
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
121124
Финансови спомагателни организации 121125
Каптивни финансови институции и
заемодатели
121126
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
121127
Пенсионни фондове (ПФ)
121128
Държавно управление
121130
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
121131
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
121132
Социалноосигурителни фондове
121133

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3
(Хил. левове)

Институционални сектори и подсектори

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

Предоставени заеми
Привлечени депозити
Начислени
Начислени
Код на
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
реда
от лихви за
лихви за
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
отчетния
отчетния
период
период
б
1
2
3
4
5
6
121140
121150
121200
121210
121220
121221
121222
121223
121224
121225
121226
121227
121228
121230
121231
121232
121233
121240
121250
122000
122110
122120
122121
122122
122123
122124
122125
122126
122127
122128
122130
122131
122132
122133
122140
122150
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Раздел I. Справка за предоставени заеми и привлечени депозити на иституционален сектор домакинства по области
(Хил. левове)
Привлечени депозити

Предоставени заеми
Област

а

Код на
реда

б

Към 31.12.2018 г. Към 31.12.2019 г.

1

Общо за страната

110100

Благоевград

110001

Бургас

110002

Варна

110003

Велико Търново

110004

Видин

110005

Враца

110006

Габрово

110007

Добрич

110008

Кърджали

110009

Кюстендил

110010

Ловеч

110011

Монтана

110012

Пазарджик

110013

Перник

110014

Плевен

110015

Пловдив

110016

Разград

110017

Русе

110018

Силистра

110019

Сливен

110020

Смолян

110021

София (столица)

110022

София

110023

Стара Загора

110024

Търговище

110025

Хасково

110026

Шумен

110027

Ямбол

110028

2

Начислени
приходи
от лихви за
отчетния
период

Към
31.12.2018 г.

Към
31.12.2019 г.

Начислени
разходи за
лихви за
отчетния
период

3

4

5

6

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

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

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

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

Данъци и такси за превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

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

8462

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

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
За замърсяване на водите (Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

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

8474

Такси за ползване на ресурси, платени в България
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

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

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси, платени в България
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492

Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8493

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина

8495

8494

Декларирам, че през 2019 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8495 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси, платени в България
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите - суми, които Държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите начисляват за формиране на фонд „Инвестиции в
горите“ съгласно чл. 179, ал. 1 от Закона за горите.
Закон за лечебните растения - сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси, платени в България
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други в чужбина покриват всички задължителни безвъзмездни плащания, в брой или в
натура, налагани периодично от сектор „Останал свят“ върху дохода и имуществото на институционалните единици.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2019 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511

- от Европейския съюз*

2512

Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

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

2700
2710

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

2632

2633

2660

2670

Други донори от страната

2

3

Съставител:

Ръководител:

5

УКАЗАНИЯ

Лице за контакт:

4

Отвеждане и
Опазване на
Оборотно
Опазване на
пречистване на
почвата и
водоснабдяване
въздуха
отпадъчни води
водите
6

8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

9

Дата:

10

Защита от
шума

(телефон)

(подпис)

11

Апаратура за
мониторинг
и контрол

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват към резидентни производители.
Субсидиите за околната среда са предназначени да покрият някои или всички разходи по допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на
замърсители в околната среда.
Включват се само средствата, които са изразходвани през отчетната година, независимо от общия размер на получената субсидия.
Разпределението на сумите по направления за околната среда, трябва да съответстват на отчетените средства в отчет Разходи за опазване на околната среда (инвестиции и текущи разходи).
В кол. 5 „Опазване на почвата и водите“ да не се записват средства, свързани със селскостопански бизнес. Да се включват само направления, свързани с контрол на почвената ерозия, съхраняване на
биоразнообразието и управление на земите, свързани с Натура 2000, рекултивация на сметища и други терени, почистване на замърсени земи, отводняване, /без сеитбообръщение и дълбока оран/.

2650

Други донори от чужбина

2640

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

2631

2630

По други програми на Европейския съюз

1

б

2620

Общо

Код на
реда

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

а

Показатели

Опазване на
Третиране
Ловно и
биоразнообразието,
Опазване
на
защитените
рибностопански
на горите
територии, зони и
отпадъци
мероприятия
обекти

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ИНВЕСТИЦИИ И ТЕКУЩИ),
ПОЛУЧЕНИ ОТ СУБСИДИИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2019 ГОДИНА

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

БРОЙ 5
С Т Р. 8 1

а

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

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

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

3

Технически
науки

1

Отчет

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

2

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Код н а
реда

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

82

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

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

а

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Медицински и Селскостопанздравни науки ски и ветеринарни науки
4
5

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

С Т Р.
БРОЙ 5

а

321

Друг персонал, зает с НИРД

1

а

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

(Среден брой през годината)

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката
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511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

84

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи - общо (611÷618)

а

Гражданство

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2019 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа и систематична работа, която се провежда с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и да се разработят нови приложения чрез наличните знания.
За да бъде дадена дейност определена като научноизследователска, тя трябва да бъде насочена към нови открития, на базата
на оригинални концепции или хипотези; да съдържа елемент на несигурност относно крайния резултат или необходимото време и
ресурси за постигането му; да се осъществява планирано със заделен бюджет и да води до резултати, които могат да бъдат възпроизвеждани. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
дълготрайни активи, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения, както и разходите за
осигуровки на заетите лица в отчетната единица, които са пряко ангажирани с осъществяването на НИРД. Не се включват възнагражденията на лицата, непряко свързани с НИРД, извършващи спомагателни дейности (като охрана, портиери, работници по поддръжката, работници в столовете и други), които обаче са включени в текущите разходи за НИРД на код 110. Разходите за възнаграждения
на лицата, които работят при друг работодател, но са наети от отчетната единица по граждански договор за осъществяване на НИРД
се включват на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (като земя, сгради,
съоръжения, машини, оборудване, транспортни средства и др.) и на дълготрайни нематериални активи (като например компютърен
софтуер), предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горското стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуст-
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вени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Персонал - общо (код 300 и код 400) включва всички лица, които са пряко ангажирани с осъществяването на НИРД, както и
лицата оказващи директна подкрепа за НИРД (мениджъри, администратори, техници, чиновници). Не се включват лицата, непряко
свързани с НИРД, извършващи спомагателни дейности като охрана, портиери, работници по поддръжката, работници в столовете и
други, макар че техните възнаграждения се включват в текущите разходи за НИРД на код 110.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването
на научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, усъвършенстват
и развиват концепции, теории, модели, техническо оборудване, софтуер и оперативни методи. Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД. Включват се и студентите по
магистърски програми, които осъществяват НИРД срещу заплащане.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници, както и административен,
секретарски и чиновнически персонал, участващ в изпълнението на научноизследователски проекти или пряко свързан с такива
проекти.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението става според научноизследователската област, в
която работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2019 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
На код 612 в Раздел VII се посочват изследователите с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки на
Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия,
Чехия и Швеция.
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източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

19

планирани

20

непредвидени

Разходи за СНАР*
хил. лева

ВЕСТНИК

4831
4832
4833
4834

1

Загуби
на хора
брой

Установени щети - хил. лева

(Попълва се само от общините)

СПРАВКА
ЗА ЗАГУБИТЕ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

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

4711
4712
4713
4720
4730
4740
4750

б
4000
4710

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

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

БРОЙ 5
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4881
4882

4880

4870

4850
4860

4841
4842

б
4840

1

3

общо
щети

4

сгради

5

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

6

общо

в това число:

7

мостове

10

Ръководител:
Съставител:

9

Лице за контакт:

8

улична
мрежа

електроподпорни
и ВиК
стени
мрежи

в това число:

инфраструктурни обекти

11

13

горски
фонд

14

общо

15

(име, презиме, фамилия)

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

Дата:

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

(име, презиме, фамилия)

12

растение- животновъдство
въдство

в това число:

селско и горско стопанство

20

непредвидени

(телефон)

(подпис)

19

планирани

Разходи за СНАР*
хил. лева

ДЪРЖАВЕН

Декларирам, че през 2019 г. няма регистрирани кризисни събития, установени щети
и извънредни приходи, получени за възстановяване на територията на общината.

2

Загуби
на хора
брой

88

* СНАР - спасителни и неотложни аварийни работи

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

Показатели

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

Установени щети - хил. лева

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от общинските администрации. С нея се събира информация за стойността на щетите, понесени от
възникнали през годината кризисни събития, съответно на хора и материални активи, на територията на общината. Описват се кризисни
събития, обявени след бедствено положение или събития, застрашили живота, здравето и имуществото на големи групи от хора,
територия, околна среда, културни и материални ценности на страната. Според закона за защита при бедствия - чл.49, 50, 50а ал.1, кметът
на общината, областният управител или Министерски съвет, по предложение на министъра на вътрешните работи, обявяват със заповед
бедствено положение за цялата или за част от територията на общината.
Бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, свързан с прилагането
на мерки за определен период от време, с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи.
Кризисно събитие е внезапна или очаквана промяна, предизвикана от човешки дейности или природни явления, при които са
нарушени или застрашени живота, здравето и имуществото на големи групи от хора, територия, околна среда, културните и материалните
ценности на страната.
Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от
човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната
среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните
дейности по защита на обществото.
Природни явления са явления с геоложки, хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения,
движения на маси (свлачища, кално-каменни порои, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски
пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни
сили.
Авария е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически
съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от
дейности или действия на човека.
СНАР – спасителни и неотложни аварийни работи.
Попълване на справката:
В колона „а“ са описани видовете кризисни събития, за които се събира информация.
В колона 1 се посочва броят на възникналите кризисни събития от съответния вид. Тук не следва да се посочват събития, които не
застрашават живота, здравето или имуществото на големи групи от хора, територия и т.н като например - регистрирани битови пожари в
Регионалните служби за Пожарна безопасност и защита на населението, пътно-транспортни произшествия, регистрирани в КАТ и други.
В колона 2 се нанася броят на жертвите (смъртни случаи), в следствие на кризисното събитие.
В колона 3 се сумират всички установени материални щети от стойностите в колони 4, 5, 6, 11, 12, 13, в хиляди лева.
От колона 3 до колона 20 стойностите на материалните щети се описват в хиляди лева, като сумите се закръглят. Пример: 5 000 лв. =
5 (хил. лв.). или при сума 5 500 лв. в справката се отбелязва 6 (хил. лв), а при 5 450 лв. в справката се отбелязва 5 (хил. лв).
В колона 6 се сумира стойността на цялата поразена инфраструктура (колони от 7 до 10 вкл.).
В колона 14 се сумира стойността на всички извънредни приходи, получени за възстановяване (колони 15 до 18 вкл.).
В колона 19 се попълват само изразходените средства от планираните за СНАР в бюджета за съответната година.
В колона 20 се попълват само непредвидените средства, изразходени над планираните за СНАР в бюджета за съответната година.
От колона 14 до 20 се посочват единствено извънредни приходи и разходи, които са описани в официални документи.

С Т Р.
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Приложение 10

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2020 ГОДИНА

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са
прекратили дейността си през 2020 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се
гарантира тяхната конфиденциалност.

№
1.

Справка за предприятието за периода от ............... до ............... 2020 година

Наименование на формуляра

2.

Справка за група предприятия за периода от ............... до ............... 2020 година

3.

Счетоводен баланс към ............... 2020 година

4.

Отчет за приходите и разходите за периода от ............... до ............... 2020 година

5.
6.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от ............... до ............... 2020 година

7.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ............... до ............... 2020 година

8.

Справка за данъците и таксите за периода от ............... до ............... 2020 година

Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода от .............. до .............. 2020 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2020 ГОДИНА

С Т Р. 9 1
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Район*
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

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

С Т Р.
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III. Собственост към датата на ликвидация през 2020 година
Относителен дял
от капитала в %

Собствеността на предприятието е:
Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.
IV. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2020 г. в %

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2020 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
V. Фамилен бизнес (попълва се само от банките)
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

БРОЙ 5
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА ПЕРИОДА ОТ...................ДО...............2020 ГОДИНА
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Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2020 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2020 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

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

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик**:
5.1. Наименование на ултимативния собственик на

чуждо юридическо лице

чуждо физическо лице

ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

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

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

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

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

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

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

ЧЛЕНОВЕ НА ГП

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол

Приложение 1

С Т Р.
96
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

2

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала хил.
лв.
8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

Приложение 2

ДЪРЖАВЕН

*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2020 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 5
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 9 9

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ ...................................... 2020 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

00111
00112
00110

II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение

00121

Обезпечение

00122

Други
Общо за група ІI

00123
00120

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

00131
00132
00130

IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други

00141
00142

Общо за група IV

00140

Общо за раздел А

00100

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

00211
00212
00210

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

00221
00222
00220

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

00231
00232
00230

IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други

00241
00242

Общо за група IV

00240

Общо за раздел Б

00200

Сума на актива (А+Б)

00300

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

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2020 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2020 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

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

10210
10220
31121
10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки (осигурителни фондове)

10320

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

10321
10400
10410

Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група I

10000

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

11100
11110
11200

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

11210
11220

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

Общо разходи (І + ІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

III. Разходи за данъци от печалбата

14200

IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - III - IV)

14400

Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)

14500

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

С Т Р.

104
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ВЕСТНИК
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

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

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

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

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

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

16100

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

16110

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

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

Общо приходи (І + ІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + III + IV )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Дата:
Ликвидатор/синдик::
Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

09013
09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с държавни органи

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

Лице за контакт:

x

x

x

x

2

3

нетен поток

(име, презиме, фамилия)

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

плащания

Дата:

x

x

5

плащания

(Хил. левове)

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

Предходен период

ВЕСТНИК

Съставител:

Ликвидатор/синдик:

09040
09050

09027

Други парични потоци от ликвидационна дейност

Д. Парични средства в края на периода

09026

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

09030

09025

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Г. Парични средства в началото на периода

09024

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

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

09023

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

09020

09022

Парични потоци, свързани с финансови активи

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с контрагенти

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

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

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

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2020 ГОДИНА

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 0 5

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2020 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

1911
1930
1931

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

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

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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БРОЙ 5

УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра “Отчет за заетите
лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по това на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа (постоянна, временна и сезонна), които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума (задължение и разход към персонала) за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и
професионален опит, работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107а;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2020 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

Данъци и такси за превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

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

8462

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

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
За замърсяване на водите (Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

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

8474

Такси за ползване на ресурси, платени в България
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

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

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси, платени в България
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492

Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8493

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина

8495

8494

Декларирам, че през 2020 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8495 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси, платени в България
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите - суми, които Държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите начисляват за формиране на фонд „Инвестиции в
горите“ съгласно чл. 179, ал. 1 от Закона за горите.
Закон за лечебните растения - сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси, платени в България
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други в чужбина покриват всички задължителни безвъзмездни плащания, в брой или в
натура, налагани периодично от сектор „Останал свят“ върху дохода и имуществото на институционалните единици.
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

В качеството си на управител (ръководител, президент) на
………………………………………………………………………………………………………………
наименование на предприятието

с адрес на управление ……………………………………………………………………………………
област, община, град/село

декларирам, че през отчетната 2019 г. предприятието:
не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството
е осъществявало дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
Последна актуална икономическа дейност*, съгласно
Класификацията на икономическите дейности

Код по КИД-2008

* В случай, че предприятието не е стартирало дейността си, се посочва заявената при вписването в ТР
основна дейност.

Последна актуална преобладаваща форма на собственост

Моля, отбележете с Х
само един отговор

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

Дата:
Телефон:

Декларатор:
подпис
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Приложение 12

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички нефинансови предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети
в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2020 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2019 година

2.

Консолидиран счетоводен баланс към 31.12. 2019 година

3.

Консолидиран отчет за приходите и разходите за 2019 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2019 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2019 година

Стр.
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2019 г. (виж указанията)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1 и Приложение 2

5. Приложими счетоводни стандарти:

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

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 и/или Приложение 2 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
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1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

При отговор „2; 3; 4; 5“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина,
за които се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни
материални активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия,
попълвана в БНБ до 2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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страницата на НСИ – www.nsi.bg
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 5
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Записан, но невнесен капитал

01000

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

02110

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

02120

Търговска репутация

02130

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

02140
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

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

02240
02200

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

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ВЕСТНИК
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

Продукция и стоки

03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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БРОЙ 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал

05100

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

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

05510
05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

VІІ. Общо капитал на групата

05001

VІІІ. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

05002

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Задължения към доставчици

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

Задължения по полици

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

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

Код на
реда
б

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

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

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5
Код на
реда

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

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

61630

61652

Намаление

61680

61671

61670

61720

Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина 61730
Собствен капитал към края на
отчетния период
61740

Салдо към края на отчетния период

61692

61710

Намаление

Други изменения в собствения капитал

61691

Увеличение

Последващи оценки на активи и пасиви 61690

Покриване на загуба

в т. ч. за дивиденти

2

3

Резерв от
последващи
оценки
4

Законови
7

8

9

Непокрита
загуба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Други
резерви

Неразпределена
печалба
10

Текуща
печалба/
загуба

Дата:

11

(подпис)

12

Общо
собствен
капитал

(телефон)

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерв,
Резерв
свързан с
съгласно
изкупени
собствени учредителен
акт
акции
5
6

Резерви

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Разпределение на печалбата

Финансов резултат за текущия период 61660

61651

Увеличение

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки
61640
Изменение за сметка на собствениците 61650

61620

Грешки

1

Записан
капитал

Премии
от
емисии

Финансов резултат от
минали години

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
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Промени в счетоводната политика

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА

( Хил. левове)
Текущ период

Наименование на паричните потоци
а

Код на
реда постъпле- плащания
ния
б

1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъплеплащания
ния
4

5

нетен
поток
6

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

61531

Платени и възстановени данъци върху печалбата

61537

Други парични потоци от основна дейност
Общо за раздел А

61532
61533
61534
61535
61536
61538
61530

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

61541
61542
61543
61544
61545
61546
61540

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

61551
61552
61553
61554
61555
61556
61557

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

61550
61560
61570

x

x

x

x

Е. Парични средства в края на периода

61580

x

x

x

x
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

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

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

3

4

5

увеличение
7

Лице за контакт:

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(телефон)

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

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

6

намаление

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

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6140

6100

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

1

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

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
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ІІ. Дълготрайни материални активи

6120

6130

Търговска репутация

6110

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

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9
Приложение 13

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички застрахователи, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в
съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2020 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2019 година

2.

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12.2019 година

3.

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2019 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал към 31.12.2019 година

5.

Консолидиран отчет за паричния поток към 31.12.2019 година

6.

Консолидирана справка за движението на собствените активи към 31.12.2019 година

Стр.

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2019 г. (виж указанията)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1 и Приложение 2

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 и/или Приложение 2 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
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5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

При отговор „2; 3; 4; 5“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина,
за които се посочват основна икономическа дейност по КИД - 2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни
материални активи (част от форма СПБ - 13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия,
попълвана в БНБ до 2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол

Приложение 1

С Т Р.
132
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

2

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала
хил. лв.
8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

Приложение 2

ДЪРЖАВЕН

*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2019 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование
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Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други
Общо за раздел А

22130
22100

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

22210
22211

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

22221

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

22222

3. Други дялови участия

22223

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

22224

Общо за група II

22220

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

22231

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

22232

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

22239

3. Участие в инвестиционни пулове

22233

4. Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

5. Други заеми

22235

6. Депозити в банки

22236

7. Други

22237

Общо за група III

22230

IV. Депозити в цеденти

22240

Общо за раздел Б

22200

В. Инвестиции в полза на полици по застраховка “ЖИВОТ”, свързана с инвестиционен
фонд

22300

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

22411

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

22417

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22418

2. Вземания от посредници

22412

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

22413

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22414

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Общо за група I

22410

II.Вземания от презастрахователни операции

22420

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

22421

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22422

III.Други вземания

22430

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

22433

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22434

Общо за раздел Г

22400

Га. Дял на презастрахователите в техническите резерви
1.

Дял на презастрахователите в пренос-премиен резерв

22441

2.

Дял на презастрахователите в резерва за неизтекли рискове

22442

3.

Дял на презастрахователите в математически резерв

22443

4.

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания

22444

5.

Дял на презастрахователите в капитализираната стойност на пенсиите

22445

6.

Дял на презастрахователите в резерва за бонуси и отстъпки

22446

7.

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

22447

8. Дял на презастрахователите в други технически резерви

22448

Общо за раздел Га

22440

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

22511

2. Други

22512

Общо за група I

22510

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

22521

2. Парични наличности по каса

22522

3. Парични еквиваленти

22523

Общо за група IІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

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

22610

II. Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III. Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Га+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

23110

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

23111
23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

VІІІ. Общо капитал на групата

23101

ІX. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

23102

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

Ба. Фонд за бъдещо разпределение

23210

В. Технически резерви
1. Пренос-премиен резерв

23311

2. Резерв за неизтекли рискове

23320

3. Математически резерв

23331

4. Резерв за предстоящи плащания

23341

5. Запасен фонд

23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите

23361

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви

23391

Общо за раздел В

23301

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

23410

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

23431

2. Резерви за данъци

23432

3. Други резерви

23433

Общо за раздел Г1

23430

Д. Депозити, получени от презастрахователи

23500

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие
II. Задължения по презастрахователни операции

23611
23612
23620

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23621
23622

III. Облигационни заеми

23630

1. Конвертируеми заеми

23633

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

23634

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23635

2. Други облигационни заеми

23636

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

23637
23638
23640

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

23641
23642
23650

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

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към бюджета

23654

Задължения към социалното осигуряване

23652

Общо за раздел Е

23600

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

23710

ІІ. Други натрупвания и доход за бъдещи периоди

23720

Общо за раздел Ж

23700

Сума на пасива (А+Б+Ба+В+Г+Г1+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА 2019 ГОДИНА
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КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА 2019 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет - общо застраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане

24100

Брутни начислени (записани) премии
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през отчетния период (приспаднати от брутните начислени премии)
Отстъпени премии на презастрахователи

24110

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

24130

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

24111
24120
24131
24140

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

24200

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

24300

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

24400

Изплатени претенции, нетни от презастраховане

24410

Брутна сума

24411

Дял на презастрахователите

24412

Промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания (+/-)
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за висящи плащания (+/-)
5. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани
в други позиции
Промяна в брутната сума на други застрахователни резерви (+/-)
Промяна в дела на презастрахователите в други застрахователни резерви (+/-)

24420
24430
24500
24510
24520

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

24600

7. Нетни оперативни разходи

24700

Аквизиционни разходи

24710

в т.ч. аквизационни комисионни

24711

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

24720

Административни разходи

24730

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

24740

Общозастрахователни дружества

24741

Презастрахователни дружества

24742

8. Други технически разходи, нетни от презастраховане
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през предходни отчетни периоди
9. Промяна в запасния фонд (+/-)
10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8+9)
ІІ. Технически отчет - животозастраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане

24800
24801
24900
24000

25100

Брутни начислени (записани) премии
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през отчетния период (приспаднати от брутните начислени премии)
Отстъпени премии на презастрахователи

25110

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

25130

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

25140

25111
25120

Сума - хил.лв.
текуща
предходна
година
година
1
2
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Код на
реда

а

б

2. Приход от инвестиции
Приход от дялови участия
в т.ч. приход, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции
в т.ч. приход, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

25200
25210
25211
25220
25225

Приход от земя и сгради

25221

Приход от други инвестиции

25222

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25230

Печалби от реализацията на инвестиции

25240

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

25400

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

25500

Изплатени суми и обезщетения

25510

Брутна сума

25511

Дял на презастрахователите

25512

Промяна в резерва за предстоящи плащания
Брутна сума (+/-)
Дял на презастрахователите (+/-)
5. Промяна в други технически резерви, нетна от презастраховане, която не е отразена в
други позиции
Математически резерв, нетен от презастраховане

25520
25521
25522
25600
25610

Брутна сума (+/-)

25611

Дял на презастрахователите (+/-)

25612

Други застрахователни резерви, нетни от презастраховане (+/-)
Брутната сума (+/-)
Дял на презастрахователите (+/-)
6. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане
7. Нетни оперативни разходи
Аквизиционни разходи
в т.ч. аквизационни комисионни

25620
25621
25622
25700
25800
25810
25811

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

25820

Административни разходи

25830

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

25840

8. Разходи по инвестиции

25900

Разходи по управление на инвестициите, включително лихви

25910

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25920

Загуби от реализацията на инвестиции

25930

9. Други технически разходи, нетни от презастраховане
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през предходни отчетни периоди
10. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет (код 26400)

25960

10а. Прехвърляне към или от Фонда за бъдещо разпределение
11. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8-9-10+10a)

25980

25961
25970

25000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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а
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Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

26100

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

26200

3. Приходи от инвестиции

26300

Приход от дялови участия

26310

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

26311
26320

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

26325

Приход от земя и сгради

26321

Приход от други инвестиции

26322

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
Печалби от реализацията на инвестиции
4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане (код 25970)
5. Разходи по инвестиции

26330
26340
26400
26500

Разходи по управление на инвестициите, включително лихви

26510

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

26520

Загуби от реализацията на инвестиции
6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет по общо застрахо
ване (код 24200)
7. Друг приход

26530
26600
26700

8. Други разходи, включително преоценки на стойности

26800

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

26900

10. Извънредни приходи

26910

11. Извънредни разходи

26920

12. Извънредна печалба или загуба (+/-) (10-11)

26930

13. Корпоративен данък

26940

14. Други данъци

26950

15. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (9+12-13-14)

26000

16. Печалба или загуба за групата

26001

17. Печалба или загуба, непринадлежаща на групата

26002

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели
1

2

4

(име, презиме, фамилия)

6

Загуба

(име, презиме, фамилия)

5

Печалба

7

Дата:

(телефон)

(подпис)

8

Общо

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

3

Резерви

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

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

Преоценъчен
резерв

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

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

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от оперативна дейност
Получени премии

Код на
реда
б

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

0510

Пряко застраховане

0511

Получени презастрахователни премии

0512

Платени презастрахователни премии

0515

Платени обезщетения и суми

0520

Пряко застраховане

0521

Активно презастраховане

0522

Възстановени суми от презастрахователи

0525

Плащания на доставчици и служители

0530

Платени аквизиционни разходи

0535

Платени такси и вноски

0540

Получени дивиденти

0545

Получени лихви

0550

Получени наеми

0555

Платени данъци върху премиите и приходите

0560

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

0565
0500

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

0610

Постъпления от правителствени ценни книжа

0620

Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход

0630

Покупка на акции

0640

Покупка на правителствени ценни книжа

0650

Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход

0660

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

0670
0600

В. Парични потоци от финансова дейност
Платени дивиденти

0710

Платени лихви

0720

Постъпления от емитирани ценни книжа

0730

Плащания за обратно изкупени ценни книжа

0740

Парични потоци, свързани с получени заеми

0750

Парични потоци, свързани с предоставени заеми

0760

Други парични потоци от финансова дейност

0770

Нетни парични потоци от финансова дейност (В)

0700

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

0800

Д. Парични средства в началото на периода

0850

Е. Парични средства в края на периода

0900

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

6150
6130
6160
6100

б

Код на
реда

6256

Общо (А+ Б)

Общо за Б

Други заеми

Търговски заеми

6257
6258
6260
6270

6255

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

в това число:

6254

3. Други дялови участия

в други предприятия

2. Дългови ценни книжа, издадени от
свързани предприятия

6251
6252
6253

6250

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
7

Лице за контакт:

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода

Амортизация

12

увеличение
13

14

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

Дата:

намаление

Последваща оценка

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

6

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

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

в свързани предприятия

1. Акции и дялове

II. Инвестиции в свързани предприятия и
значителни дялови участия

Земя, вкл. използвана за собствени нужди

I. Земя и сгради

6210
6211
Сгради, вкл. използвани за собствени нужди 6212

Б. Инвестиции

Общо за A

III. Други

II. Репутация

I. Програмни продукти

A. Нематериални активи

а

Показатели

Отчетна стойност на дълготрайните активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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Приложение 14

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички инвестиционни предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови
отчети в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2020 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2019 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12. 2019 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2019 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2019 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2019 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

С Т Р. 1 4 7

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2019 г. (виж указанията)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1 и Приложение 2

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 и/или Приложение 2 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
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5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

При отговор „2; 3; 4; 5“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина,
за които се посочват основна икономическа дейност по КИД - 2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни
материални активи (част от форма СПБ -13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия,
попълвана в БНБ до 2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2019 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg
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Приложение 2
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ВЕСТНИК

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

С Т Р. 1 5 1
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.
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Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Облигации

62122

Други

62123

Инвестиционни имоти

62130

Вземания от свързани предприятия

62140

Вземания по заеми

62150

Компенсаторни инструменти

62160

Дялове на колективни инвестиционни схеми

62170

Други

62180

Общо за група І

62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи

62210

Дълготрайни нематериални активи

62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

Б. Текущи активи
I. Парични средства
Парични средства в каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в разплащателна сметка
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Блокирани парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Банкови депозити
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Други парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Общо за група І
8

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63150
63151
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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БРОЙ 5

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Финансови инструменти по репо-сделки

63270

Други

63260

Общо за група ІІ

63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

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

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Дългови ценни книжа

64150

Други

64140

Общо за група І

64100

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

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

9

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал

65112

Невнесен капитал

65120

Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

V. Общо капитал на групата

65001

VI. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

65002

Общо за раздел А

65000

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

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

10

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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БРОЙ 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

67105

Задължения свързани с дивиденти

67110

Задължения в ценни книжа

67115

Задължения към финансови предприятия

67120

в т. ч. към банки

67121

Задължения към доставчици

67125

Задължения по търговски заеми

67130

в т. ч. по лизинг

67131

Задължения по получени аванси

67135

Задължения към персонала

67140

Данъчни задължения

67145

Задължения към осигурителни предприятия

67150

Задължения по репо-сделки

67160

Други

67155

Общо за група I

67100

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

67210

Задължения по парични средства на клиенти

67220

Други

67230

Общо за група IІ

67200

Общо за раздел В

67000

Г. Приходи за бъдещи периоди

68000

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

68500

Д. Условни пасиви

68600

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

11

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Код на
реда

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

б

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

69111
69112
69113
69114
69110
69121
69122
69123
69124
69125
69129
69120
69100
69200
69300
69400
69411
69412
69410
69450
69451
69452
69490

Код на
реда

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

б

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

69511
69512
69519
69513
69514
69515
69510
69520
69500
69600
69700
69800
69850
69851
69852
69890
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели

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

62750
62760

62740

4

общи
5

специални

Целеви резерви
7

Печалба

(име, презиме, фамилия)

8

Загуба

(име, презиме, фамилия)

6

други

Натрупана
печалба/загуба

9

Дата:

10

11

Общо
собствен
капитал

(телефон)

(подпис)

Собствен
капитал,
Преоценки непринадлежащ на
групата

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Премии от
Резерв от
емисии (премиен последващи
резерв)
оценки
2
3

Резерви

ДЪРЖАВЕН

62710
62711
62712
62720
62730

1

Основен
капитал

(Хил. левове)

158

62690
62691
62692

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

Код на
реда

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА
(Хил. левове)
Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

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

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400

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

62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6355

6356

6357

6350

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

Общо за група III

6360

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6000

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

IV. Отсрочени данъци

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

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

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

на постъпилите през
периода
3

4

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

увеличение
7

Лице за контакт:

8

10

11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

отписана
през
периода
12

увеличение
13

Дата:

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

(телефон)

(подпис)

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

Последваща
оценка

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

6

начислена през
периода

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6140

6100

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

1

в началото
на периода

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

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

160

ІІ. Дълготрайни материални активи

6120

6130

Търговска репутация

6110

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

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1
Приложение 15

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в отчета се попълват от всички пенсионноосигурителни дружества, които са задължени да съставят консолидирани финансови
отчети в съответствие с действащото законодателство.
Консолидираният годишен отчет се представя до 30 юни 2020 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2019 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12.2019 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2019 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2019 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година

Стр.

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2019 г. (виж указанията)

4.

Членове на ГП:
Данни за предприятията, включени в консолидирания финансов отчет - виж Приложение 1 и Приложение 2

* Всяко предприятие, което консолидира данни за други предприятия (без значение дали е предприятие-майка или част от група предприятия) следва да попълни
настоящата справка, както и Приложение 1 и/или Приложение 2 от нея.

УКАЗАНИЯ
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
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5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

При отговор „2; 3; 4; 5“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина,
за които се посочват основна икономическа дейност по КИД - 2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни
материални активи (част от форма СПБ - 13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия,
попълвана в БНБ до 2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2019 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 6 5

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 5
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

32160

Общо за група I

32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II

32230
32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

V. Други нетекущи активи
в това число:
Отсрочени данъчни активи
Разходи за бъдещи периоди

32510
32520

Общо за група V

32500

Общо за раздел А

32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания
Общо за група II
8

33260
33200

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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а

б

III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

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

33401
33410
33411
33420
33421
33430

- левовата равностойност на чуждестранната валута (от код 33430)

33431

- парични средства по банкови депозити със срок на падежа до 1 година
(от код 33430)

33435

Блокирани парични средства
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства на специализираните резерви

33440
33441
33450
33451
33402

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Невнесен капитал

35120

Изкупени собствени акции
Общо за група I

35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

ІV. Общо капитал на групата

35001

V. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

35002

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

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

36200
36210
36220
36000

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

37110

Други нетекущи задължения

37120

Общо за група I

37100

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

37210
37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

10

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 1

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО

38185

в това число:
За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ

38186

За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

38187

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

11

С Т Р.

172

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

42110

Разходи за външни услуги

42120

в това число:
За реклама

42121

За банка попечител

42122

За инвестиционни посредници

42123

За осигурителни посредници

42124

Разходи за амортизации

42130

Разходи за възнаграждения

42140

Разходи за осигуровки

42150

Разходи за командировки

42160

Други разходи

42170

в това число:
Обезценка на активи

42171

Провизии

42172

Общо за група І

42100

ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи

42210

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

42220

Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ

42230
42200

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

42310
42311
42320

в това число:
От преоценка

42321

Комисионни на инвестиционни посредници

42322

Разходи по операции с чуждестранна валута

42330

Други разходи

42340

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

42341
42300

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

42410
42411
42420

в това число:
От преоценка

42421

Комисионни на инвестиционни посредници

42422

Разходи по операции с чуждестранна валута

42430

Други разходи

42440

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІV
12

42441
42400

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Разходи по чл. 193, ал.10 от КСО

42550

Покриване на разликата до минималната доходност за УПФ
Покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

42551
42552

Общо за група V

42500

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

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

VII. Нетна печалба за групата

44201

VІІI. Нетна печалба, непринадлежаща на групата

44202

Всичко (Общо разходи за дейността + VI + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС
Общо за група І

45140
45100

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

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

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

45251
45200

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

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

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

45351
45300
13

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

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

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

IХ. Нетна загуба за групата

47201

Х. Нетна загуба, непринадлежаща на групата

47202

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

14

34250
34260

1

Основен
капитал
2

Ръководител:
Съставител:

Резерв от
последващи
оценки
3
4

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Целеви резерви
6

Загуба

Дата:

7

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата

(телефон)

(подпис)

8

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Премии от емисии
(премиен резерв)

Натрупана
печалба/загуба

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

34240

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

Код на
реда

Резерви

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2019 ГОДИНА

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

Показатели

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

БРОЙ 5
С Т Р. 1 7 5

а

31360
31370
31380
31390

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

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

31460

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

Други парични потоци от инвестиционна дейност

3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

2

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

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

31316

Други
31330

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

31320

31312

Пенсионен резерв за УПФ

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

176

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

б

Наименование на паричните потоци

А. Парични потоци от оперативна дейност

Код на
реда

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Плащания на задължения по лизингови договори

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

31530

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

31500

31520

Парични потоци, свързани с получени заеми

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

Лице за контакт:

x

x

2

3

нетен поток

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

плащания

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(Хил. левове)

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

x

x

1

б

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

постъпления

Код на
реда

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

В. Парични потоци от финансова дейност

а

Наименование на паричните потоци

Текущ период

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7 7

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

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

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

на постъпилите през
периода
3

4

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

увеличение
7

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

13

Дата:

14

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

Последваща
оценка

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление

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

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради
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ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 950
от 26 ноември 2019 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. 18 съгласно протокол № 23
от 7.11.2019 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и ал. 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 свой
ства“, 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:
– чепка грозде с жълт цвят на зърната, кои
то се отделят лесно, изработени от изкуствен
материал – силикон;
– ябълки, жълти, изработени от стиропор;
– круши, жълти, изработени от стиропор;
– праскови, розови, изработени от стиропор.
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 условия
та 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 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 години)
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 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 отде-
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лените 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 години).
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 години.
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.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне 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
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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-1
от 9 януари 2020 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 9.01.2020 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за к.к. Боровец,
област София.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 480 от 19.12.2019 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за к.к. Боровец.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема
настоящото решение, включително техническите
параметри, са посочени в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 97.9 MHz за к.к.
Боровец.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с
настоящото решение конкурс, следва да бъде
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за к.к. Боровец.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 480
от 19.12.2019 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил – за аудитория над
35 години, разпространявана чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за к.к. Боровец, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението от
настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 април 2020 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 9 до 10
март 2020 г. включително, на адрес – София, бул.
Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 3 до 4
февруари 2020 г. включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Административния съд – София област, чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок
от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:

97.9 MHz
к.к. Боровец
ТВРС „Боровец“
42N15 47
23E34 46
1519 m
до 100 W

ВЕСТНИК
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
228
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до 430 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-2
от 9 януари 2020 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 9.01.2020 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Добринище,
област Благоевград.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 481 от 19.12.2019 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Добринище. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема
настоящото решение, включително техническите
параметри, са посочени в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 88.0 MHz за гр.
Добринище.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват
предавания с информационна, образователна,
културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението
на гр. Добринище.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Добринище.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 481 от 19.12.2019 г. Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Добринище, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 април 2020 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 9 до 10
март 2020 г. включително, на адрес – София, бул.
Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 3 до 4
февруари 2020 г. включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Административния съд – София област, чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок
от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота:
88.0 MHz
Адрес, населено място:
гр. Добринище
Адрес, точка на излъчване:
х-л „Добринище“
Географски координати:
Северна ширина
41N49 14
Географски координати:
Източна дължина
23E33 47
Надморска височина на кота
терен:
842 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 50 W
Максимално ефективно
излъчена мощност:
до 100 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 800 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 dB (µV/m)
229
РЕШЕНИЕ № РД-05-3
от 9 януари 2020 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 9.01.2020 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Тетевен, област
Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 482 от 19.12.2019 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Тетевен.
Към решението е приложен и проект на разре-
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шение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема
настоящото решение, включително техническите
параметри, са посочени в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 105.8 MHz за гр.
Тетевен.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с
настоящото решение конкурс, следва да бъде
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Тетевен.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 482
от 19.12.2019 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Тетевен, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 април 2020 г., София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 9 до 10
март 2020 г. включително, на адрес – София, бул.
Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 3 до 4
февруари 2020 г. включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Административния съд – София област, чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок
от узнаването му.
Председател:
С. Владимирова
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
230

105.8 MHz
гр. Тетевен
сградата
на МБАЛ
42N55 09
24E15 19
446 m
до 50 W
до 80 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 445
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от 17
февруари 2020 г. сребърна възпоменателна монета „Кукери“ от серията „Български традиции и
обичаи“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2020 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23.33 г;
диаметър – 38.61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: емблемата на БНБ с
годината „1879“ върху лентата; в кръг надпис
„БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А“, номиналната стойност „10 ЛЕВА“, годината на емисията
„2020“.
На обратната страна на монетата: изображение на трима кукери; в полукръг отгоре надпис
„КУКЕРИ“, а отдолу „БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ
И ОБИЧАИ“.
Автор на художествения проект е Ваня Димитрова-Хаджигаева.
Управител:
Д. Радев
141
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1. – Министерството на образованието и
науката на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти отправя
покана до банките за сключване на типов договор
през 2020 г., уреждащ правата и задълженията на
държавата и на банките във връзка с участието
им в системата за кредитиране на студенти и
докторанти с държавна финансова подкрепа. В
съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от
Закона за кредитиране на студенти и докторанти
предложението за сключване на договор може да
бъде прието в двумесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
168
91. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик,
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С190013-091-0000936/15.11.2019 г. възлага
на Красимир Петков Петков, адрес: Карлово, ул.
Генерал Карцов № 66Б, следният недвижим имот:
склад в сутерена със застроена площ 3,48 кв. м,
с идентификатор № 56784.506.748.1.57, ведно със
съответните ид.ч. от общите части на сградата и
правото на строеж върху мястото, намиращ се в
многофамилна жилищна сграда с идентификатор
№ 56784.506.748.1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56784.506.748 в Пловдив, ул. Васил
Левски № 10, с граници: на същия етаж – обект
с идентификатор № 56784.506.748.1.52 и обект с
идентификатор № 56784.506.748.1.58, под обекта – няма, над обекта – няма. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при Агенцията по вписванията
по местонахождението на имота.
207
20. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява, че във връзка с решение на
академичния съвет, протокол № 2 от 18.12.2019 г.,
прекратява процедурата по конкурс за доцент
в професионално направление 4.5. Математика
(Диференциални уравнения) – един (ДВ, бр. 66
от 2019 г.). За информация: СУ „Св. Климент
Охридски“, информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар
Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
145
21. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за главни асистенти
по професионално направление: 2.1. Филология
(Приложна лингвистика – немски език за политически и информационни науки) – един за
нуждите на ФКНФ; 3.1. Социология, антропология
и науки за културата (Социология – Социология
на социалната стратификация) – един за нуждите
на ФФ, двата със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Списъкът с необходимите документи е определен
в Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи
се подават в ректората, информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време: от 15 до 17 ч.
146
6. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на
следните академични длъжности: професор в
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област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, по научна специалност
„Системно програмиране“ – един; доцент в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност „Приложна механика
(Механика на покрития)“ – един; доцент в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, по научна специалност
„Компютърно зрение“ – един, всички със срок на
подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, по научна специалност „Кинезитерапия“ – един; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, по научна
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“; кандидатът
да отговаря на изискванията на Наредбата за
ЕДИ за придобиване на висше образование по
специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
за ОКС „бакалавър“, чл. 7а, ал. 3 – базисно образование по специалност „Медицинска сестра“
и ОКС „магистър“ по специалност „Управление
на здравните грижи“ – един, всички със срок
на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1,
стая № 214, тел. 056 715 725.
169
10. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за
прием на докторанти по докторската програма
„Финанси, застраховане и осигуряване“ (двама в
редовна и двама в задочна форма) и докторската програма „Счетоводство, контрол и анализ“
(двама в редовна и двама в задочна форма).
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи: ВУЗФ, София, ул. Гусла
№ 1, тел.: 02 4015819, 02 4015824.
202
8. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за
нуждите на Научноизследователския институт по
медицина към ВУАРР – Пловдив, за професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: в ректората
на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1,
тел. 032/960 360.
155
3. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конку рс за академичната длъжност
главен асистент по професионално направление 4.3. Биологични науки, „Екология и опаз-
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ване на екосистемите“, за нуждите на секция
„Биомониторинг и екологичен риск“ на отдел
„Екосистемни изследвания, екологичен риск и
консервационна биология“ – един със срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.
iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на
ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
208
1. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за
заемане на академични длъжности, както следва:
доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации
(вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, за нуждите
на НО „Физика, ерозия, почвена биота“; главен
асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“,
за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и
системи на земеделие“; двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул.
Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч. Тел.
за контакти: 028127560, 028127580.
165
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 33 по
протокол № 4 от 19.12.2019 г. на СОС е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на подземна кабелна линия – средно
напрежение, разположено в поземлен имот с
идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на
нов КТП за обект, намиращ се в поземлен имот
с идентификатор 68134.8592.181, м. Могилите, кв.
Враждебна, район „Кремиковци“, който е изложен
в район „Кремиковци“ – Столична община. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Жалбите се подават в район
„Кремиковци“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община.
149
7. – Община Аксаково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 5.1 от
3.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково,
е одобрена план-схема за изграждане на кабелна
линия от УПИ ХV – „за поликлиника и трафопост“, кв. 25 до УПИ V-1001, 512 в кв. 88 по плана
на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
за обект: „Външно кабелно електрозахранвaне 0,4
kV от ТП 15 до нов ШК-4А пред УПИ V-1001, 512
в кв. 88 по плана на гр. Аксаково“, с териториален
обхват: УПИ XV – „за поликлиника и трафопост“ – частна общинска собственост, и улици
между о.т. 204(66) – 203(65) – 202 и между о.т.
205 – 203(65). Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
147
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7а. – Община Аксаково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 5.2 от
3.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково,
е одобрена план-схема за изграждане на кабелна
линия за обект: „Външно кабелно електрозахранвaне 0,4 kV от ТП 11 до нов РК-3 пред УПИ
VII – „за търговия и озеленяване“ в кв. 95 по
плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
148
4. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична
регулация (ПУР) за улица от о.т. 40 до о.т. 93, от
о.т. 621 до о.т. 124, от о.т. 611 до о.т. 119, от о.т. 91
до о.т. 129 (задънена улица) и от о.т. 128 до о.т. 129
(пешеходна алея), подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за УПИ ІХ – „за тр. п.“, УПИ ХІІ-592, УПИ XІІІ439, УПИ XІV-440, УПИ XV-441, УПИ XVI-442,
УПИ XVІІ-435 – „за озеленяване“, УПИ XVІІІ-518,
УПИ XIX-519, УПИ ХХ-444, УПИ XXI-1521, УПИ
XXІІ-1522, УПИ ХХШ-447, УПИ XXIV-446, УПИ
XXV-448, кв. 3, и УПИ І-450, УПИ ІІ-451, УПИ
ІІІ-452, УПИ ІV-453, УПИ VIII-455, УПИ IX-583,
УПИ Х-584, УПИ XІ-573, кв. 19, и подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
за УПИ V-454 – „за жилищно строителство“, кв.
19, по плана на ж.к. Възраждане, IV м.р., Варна.
Проектите са изложени в район „Младост“ при
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
прегледат изработените планове и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
Община Варна чрез район „Младост“.
201
1. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура за определяне на
трасето на „Външно електрозахранване“ чрез
изграждане на „Подземна кабелна линия – средно напрежение“ за присъединяване на поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 87727.120.11 (стари
идентификатори 87727.120.10 и 877120.9), ЕКАТТЕ 87727, местност Полето, по кадастралната
карта на с. Яхиново, община Дупница, област
Кюстендил, през имоти – публична общинска
собственост и частна собственост. Парцеларният
план има за цел осигуряване на проектна основа
за външно електрозахранване с кабели средно
напрежение на съществуващи и нови сгради на
основното застрояване с производствено предназначение – Пп, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87727.120.11 (стари идентификатори
87727.120.10 и 877120.9), ЕКАТТЕ 87727, местност
Полето, по кадастралната карта на с. Яхиново,
както следва: външно електрозахранване – средно
напрежение от съществуващ ЖР стълб № 42 на
ВЕП 20 kV „Яхиново“, намиращ се в поземлен
имот с идентификатор 87727.16.395 – частна собственост, с начин на трайно ползване – земеделска,
с трасе 3,30 м чрез кабел 20 kV, тип САХЕк(вн)П
3х1х185 мм 2 , преминава в съществуващ сервитут
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на ВЕП 20 kV и продължава през поземлен имот с
идентификатор 87727.120.8 – път ІV клас, публична общинска собственост, с дължина на трасето
251 м. Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 9, ет. 1 в сградата на
Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
210
28. – Община Лъки на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е постъпил за разглеждане проект за ПУП – ПП
за трасе на електрически кабел НН, засягащ ПИ
№ 205001 по КВС за землището на с. Манастир,
община Лъки, област Пловдив. Проектът може да
бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 ч. и
от 13 до 17 ч. в стая 18 в сградата на общинската
администрация – Лъки, на адрес: Лъки, ул. Възраждане № 18, както и на интернет страницата
на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел „Актуална информация“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до Община Лъки в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
211
1. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Външно ел. захранване за приемнопредавателна станция BGL0299.A000 „Polenitza“
в имот 57176.318.34, м. Български гробища, по
КККР на с. Поленица, община Сандански, област
Благоевград“. Трасето на електрозахранващия
кабел от точката на включване до точката на
захранване е с дължина 806,06 м и преминава
през населено място с. Поленица, община Сандански, и поземлени имоти с идентификатори:
20345.15.21 – полски път на Община Сандански по
КККР на с. Дебрене; 57176.126.150 – местен път
на Община Сандански; 57176.318.29 – полски път
на Община Сандански; 57176.318.27 – полски път
на Община Сандански; 57176.318.34 – земеделска
територия на Община Сандански по КККР на с.
Поленица. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406 , ет. 4, в сградата на Община Сандански
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Сандански.
166
145. – Община Своге на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 22 от протокол
№ 3 от 4.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Своге,
е одобрен проект за изменение на действащия
подробен устройствен план (ПУП) на гр. Своге,
община Своге, Софийска област – проект за
изменение на плана за улична регулация (ПУР)
за намаляване ширината на улица в участъка от
о.т. 962 до о.т. 964 между квартали 143 и 148 и
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изменение на уличнорегулационните линии на
прилежащите към нея урегулирани поземлени
имоти (У ПИ) V II-1702, XII-1703, V III-1703 и
IX-1707 в кв. 143 и на УПИ XI-1675 в кв. 148, като
същите да съвпаднат със съществуващите на място
огради (подпорни стени) и реализираната улица.
Преписката се намира в дирекция „Устройство и
развитие на територията“ при Община Своге и
справки по нея могат да се правят всеки работен
ден от седмицата. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ решението може да се обжалва чрез
Община Своге пред Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
159
9. – Община гр. Твърдица, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – ПП (парцеларен план) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания за
линеен обект – схема В и К за ПИ 067014, местност Дингил тепе, землище с. Оризари, община
Твърдица, област Сливен. Проектът е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3, в
сградата на Община Твърдица, област Сливен,
пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – Твърдица.
176
28. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява, че във връзка с издадени Заповед
№ ДС-04-00001 от 8.02.2017 г. и допълнителна Заповед № ДС-04-00007 от 3.07.2017 г. на областния
управител на област Ямбол относно разрешение
за изработването на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, разположен на територията
на повече от една община, е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: Оптичен
кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила,
община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа,
с. Търнава, община „Тунджа“, до с. Иречеково,
община Стралджа, прокаран на територията на
община Ямбол в поземлени имоти с идентификатори № 87374.23.210, 87374.19.100, 87374.19.131,
87374.23.212, 87374.23.213, 87374.24.151, 87374.24.145
по КККР на гр. Ямбол на територията на община „Тунджа“, област Ямбол, в землище на с.
Могила, в поземлени имоти по КВС № 000197,
000187, 000160, 000186, в землище на с. Търнава,
в поземлени имоти по КВС № 000002, 000110,
000079, 00053, 000116, 000127, 000124, и на територията на община Стралджа, област Ямбол, в
землище на с. Джинот, в поземлени имоти по
КВС № 000074, 000075, 000125, 000215, 000110,
000119, и в землище на с. Иречеково – поземлени
имоти по КВС № 000109, 000248, 000257, 000335.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в частта му
на територията на община Ямбол до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
177
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3. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен план
ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за
регулация) на УПИ I-275, УПИ II-247 в кв. 37 и част
от площадно пространство с о.т. 87 – 88 – 82 – 86
по ПУП на с. Динката, община Лесичово, област
Пазарджик. Проектът се намира в сградата на
Община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – с. Лесичово.
198
4. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план на ВС „Надлеза“ и трасето на подземния електропровод КСН
БКТП „Ресторанта“ – ВС „Надлеза“, землищата на
с. Динката и с. Щърково, община Лесичово, област
Пазарджик. Проектът се намира в сградата на
Община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – с. Лесичово.
199
5. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен план
ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за
регулация) на УПИ VIII – винарна, УПИ VII – винарна, в кв. 69, УПИ ІІ-141 в кв. 44, с. Лесичово,
община Лесичово, област Пазарджик, и част от
улици с о.т. 251 – 227 – 253 и о.т. 227 – 35. Проектът се намира в сградата на Община Лесичово,
дирекция „Специализирана администрация“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – с. Лесичово.
200

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, за обявяване нищожността
на Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Благоевград,
приета с Решение № 438 по протокол № 15 от
заседание на Общинския съвет – Благоевград, на
24.10.2012 г., е образувано адм. дело № 1304/2019 г.
по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 21.02.2020 г. от 10 ч.
158
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Благоевград, против Наредбата за
условията и реда за издаване на разрешителни
за водовземане, управление и ползване на нахо-
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дищата на минерална вода на територията на
община Благоевград, приета с Решение № 156
по протокол № 6 от 25.04.2014 г. на Общинския
съвет – Благоевград, по който е образувано адм.
д. № 1287/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, и същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.02.2020 г. от 10,20 ч.
192
Административният съд – Варна, съобщава, че
е постъпило оспорване по адм. д. № 3489/2019 г.
против чл. 44, ал. 1, 2, 3 и 5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на община
Аврен, приета с Решение № 171 по протокол № 14
от 28.12.2008 г. на Общинския съвет – гр. Аврен,
като производството по делото е насрочено за
27.02.2020 г. от 9,45 ч.
170
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
зам. окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин, на Наредбата за пожарна и аварийна
безопасност на територията на община Кула, приета с Решение № 56 от 30.06.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Кула, по което е образувано адм. дело
№ 400/2019 г. по описа на Административния
съд – Видин, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.03.2020 г. от 9,30 ч.
175
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от заместник окръжния
прокурор на Окръжна прокуратура – Видин, на
Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на община Белоградчик,
приета с Решение № 227, взето с протокол № 18 на
заседание на Общинския съвет – гр. Белоградчик,
на 16.10.2012 г., по което е образувано адм. дело
№ 383/2019 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 24.02.2020 г. от 10 ч.
188
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан
Янев, подаден против Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Лесичово, приета с Решение № 521 от 31.10.2013 г. на
Общинския съвет – с. Лесичово – чл. 8, чл. 29,
ал. 1, чл. 31, ал. 1 в частта им относно „събиране, транспортиране“, чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и
чл. 34, ал. 1 относно „събиране“ и чл. 34, ал. 2.
По протеста е образувано адм. дело № 1323/2019 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
Х състав, насрочено за разглеждане в о.с.з. на
22.01.2020 г. от 10,30 ч.
134
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредбата за
условията за водовземане на минерална вода от
находище на минерална вода – изключителна
държавна собственост – Варвара, предоставено
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безвъзмездно за управление и ползване на Община Септември, приета с Решение № 1075 от
30.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Септември,
взето с протокол № 56. По протеста е образувано
адм. дело № 1409/2019 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, Х състав, насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 22.01.2020 г. от 10,30 ч.
135
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу Наредба
№ 25 за пожарна безопасност на територията
на община Искър, приета с Решение № 97 от
6.04.2012 г., с искане за отмяна като незаконосъобразна, тъй като е приета при липса на законова делегация, по който е образувано адм. дело
№ 1385 по описа за 2019 г. на Административния
съд – Плевен.
167
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 4/2020 г. по протест на прокурор
при Окръжна проку рат у ра – Смолян, срещу
Наредбата за определянето и администрирането
на местните данъци на територията на община
Доспат, приета с Решение № 28 по протокол № 6
от 15.02.2008 г., изменена и допълнена с Решение
№ 331 по протокол № 33 от 22.12.2008 г., последно
изменение и допълнение с Решение № 695 по протокол № 51 от 21.01.2019 г., всички на Общинския
съвет – гр. Доспат, в нейната цялост, насрочено
за 12.02.2020 г. от 13,30 ч.
136
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 5/2020 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 6 за
пожарна безопасност на територията на община
Мадан, приета с Решение № 99 от 25.04.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № 343 от 19.06.2013 г. по
протокол № 31 на Общинския съвет – гр. Мадан, в нейната цялост. Делото е насрочено за
18.02.2020 г. от 13,35 ч.
171
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 6/2020 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата на
чл. 55, ал. l, т. 4 от Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на община Девин, приета с Решение № 120 от 22.08.2019 г. по
протокол № 13 на Общинския съвет – гр. Девин.
Делото е насрочено за 18.02.2020 г. от 13,30 ч.
172
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 7/2020 г. по протест на Окръжната
проку рату ра – Смолян, срещу Наредба № 14
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Златоград, приета с Решение № Д-50 по протокол № 7 от 30.01.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № Д66 по протокол № 8
от 29.02.2008 г.; Решение № Д270 по протокол
№ 28 от 29.12.2008 г.; Решение № Д554 по протокол № 49 от 30.01.2010 г.; Решение № Д774 по
протокол № 70 от 27.01.2011 г.; Решение № Е576 по
протокол № 49 от 20.12.2013 г.; Решение № Ж45 по
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протокол № 4 от 29.12.2015 г.; Решение № Ж178 по
протокол № 10 от 25.04.2016 г.; Решение № Ж267
по протокол № 15 от 4.08.2016 г.; Решение № Ж666
по протокол № 44 от 28.12.2017 г. и Решение
№ Ж876 по протокол № 58 от 27.12.2018 г., в нейната цялост. Делото е насрочено за 18.02.2020 г.
от 13,40 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
173
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че
е постъпила жалба от Борислава Любомирова
Мечева с оспорване за незаконосъобразност на
Решение № 2349 по протокол № 45 от проведено на 27.06.2019 г. заседание на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на план за регулация
и план за застрояване за територията на парк/
квартал Бедечка по плана на гр. Стара Загора,
представляваща част от кадастрален район 513 по
КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана
на гр. Стара Загора, в частта относно УПИ І с
отреждане „за парк и открити спортни обекти“,
кв. 810, в частта му, в която попадат поземлен
имот с идентификатор № 68850.513.6798, поземлен имот с идентификатор № 68850.513.6799 и
поземлен имот с идентификатор № 68850.513.6800
по КККР на гр. Стара Загора. По оспорването
е образувано адм. д. 536/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм. д. № 536/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
137
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Лидия Стойчева МиневаБакалов с оспорване за незаконосъобразност
на Решение № 2349 по протокол № 45 от проведено на 27.06.2019 г. заседание на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на план за регулация
и план за застрояване за територията на парк/
квартал Бедечка по плана на гр. Стара Загора,
представляваща част от кадастрален район 513 по
КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана
на гр. Стара Загора, в частта относно УПИ I с
отреждане „за парк и открити спортни обекти“,
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кв. 810, в частта му, в която попадат: имот с
идентификатор 68850.513.6833 по кадастралната
карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ
XI-6168 в кв. 809 по плана на гр. Стара Загора, кв.
Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора; имот
с идентификатор 68850.513.6834 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ
УПИ XII-6168 в кв. 809 по плана на гр. Стара
Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, и имот с идентификатор 68850.513.6917 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VI-6169 в кв. 816 по плана на гр.
Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение
№ 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, и в частта относно УПИ III с отреждане „за парк“, кв. 810, в частта му, в която
попада имот с идентификатор 68850.513.6937 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ XVI-6715 в кв. 804 по плана на
гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение
№ 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора. По оспорването е образувано адм.
д. 488/2019 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници в производството по адм.
дело № 488/2019 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Заявлението следва да е със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 218,
ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да се
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
138
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора,
с искане за прогласяване нищожността на разпоредбите на чл. 58, ал. 4 и 5 от раздел VI „Туристически данък“ на Наредба № 6 от 20.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Николаево, по който е
образувано административно дело № 962/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 12.02.2020 г. от 14 ч.
196
Районният съд – гр. Сандански, призовава
Анкит Капур (Ankit Kapoor), гражданин на Република Индия, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в
чужбина, в качеството му на баща на малолетния
Марян Анкит Капур да се яви в съда на 27.02.2020 г.
в 11,30 ч. по гр.д. № 1372/2019 г., заведено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград,
за настаняване на детето Марян Анкит Капур
в професионално приемно семейство, с правно
основание чл. 28 от Закона за закрила на детето
във връзка с чл. 26, ал. 1, пр. 3 и чл. 25, ал. 1, т. 3
от същия закон. При неявяване и непосочване
на съдебен адрес делото ще се гледа в отсъствие
на призования.
197
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Софийският градски съд, І гражданско отделение, 22-ри състав, уведомява, че има образувано гр.д. № 5773/2019 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ),
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров, София, бул. Витоша № 18,
е предявила иск срещу Юлиян Петров Георгиев,
ЕГН 8507191880, с постоянен и настоящ адрес:
София, район „Триадица“, ул. Силиврия № 2,
ет. 4, ап. 43, и Гергана Димова Георгиева, ЕГН
8405209097, с постоянен и настоящ адрес: София,
район „Триадица“, ул. Силиврия № 2, ет. 4, ап. 43,
с правно основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5,
ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) от
ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на стойност 715 367,03 лв.,
както следва:
От Юлиян Петров Георгиев, ЕГН 8507191880,
и Гергана Димова Георгиева, ЕГН 8405209097, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Недвижими имоти, намиращи се в София,
Столична община, район „Витоша“, ул. Беловодски път № 79, в жилищна сграда с подземен
паркинг, изградена в съответствие с одобрените
от ДАГ – СО, проекти на сградата, разрешение за
строеж № 4444 от 3.09.2008 г. на главния архитект
на район „Витоша“ и въведена в експлоатация с
удостоверение № 204 от 24.02.2014 г., издадено от
директора на дирекция „Общински строителен
контрол“ – Столична община, в поземлен имот
с идентификатор 68134.1939.347, намиращ се в
София, Столична община, област София, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, без издавана
последваща заповед за изменение на КККР, с адрес
на поземления имот: София, район „Витоша“, ул.
Беловодски път № 79, с площ 917 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), без стар идентификатор, с номер на
предходен план: 364, квартал 19, парцел ІV, при
съседи: имот с идентификатор 68134.1939.339,
имот с идентификатор 68134.1939.340, имот с
идентификатор 68134.1939.346, имот с идентификатор 68134.1939.348, имот с идентификатор
68134.1939.1088, съгласно скица на поземлен имот
№ 1331/13.01.2014 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – София, и който поземлен имот представлява урегулиран поземлен
имот ІV-364, идентичен с парцел ІV-532, в кв.
19 по плана на гр. София, местност В.з. Беловодски път, графично изчислена площ на УПИ
от 900 кв. м, а с площ по доказателствен акт от
910 кв. м при граници на УПИ по скица: улица,
УПИ V-533, УПИ ХV-363а, УПИ ІІ-375 и УПИ
ІІІ-364, а именно:
А. Имот с идентификатор 68134.1939.347.1.3,
намиращ се в София, Столична община, област
София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, без издавана последваща заповед за
изменение на КККР, с адрес на имота: София,
район „Витоша“, ул. Беловодски път № 79, ет. 1,
ап. 3, намиращ се в сграда № 1, разположена в
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поземлен имот с идентификатор 68134.1939.347, с
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой на нивата на обекта: 1,
с площ 187 кв. м, с посочени прилежащи части:
съответните идеални части от общите части на
сградата, мазе № 3, площ 3,84 кв. м; ниво: -1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж – имот с идентификатор 68134.1939.347.1.11,
под обекта – няма, над обекта – с идентификатор
68134.1939.347.1.6, идентификатор 68134.1939.347.1.5,
съгласно схема № 15-80665/27.03.2014 г. на самостоятелен обект в сграда на Службата по геодезия
картография и кадастър – София, представляващ съгласно одобрен инвестиционен проект от
19.08.2008 г. на главния архитект на СО, район
„Витоша“:
А. Апартамент № 3, намиращ се в София, район
„Витоша“, ул. Беловодски път № 79, ет. 1, кота
± 0,00, със застроена площ 187 кв. м, състоящ се
от преддверие и коридор, дневна – трапезария и
кухня, хол, две спални, приземна тераса с площ
112,27 кв. м, баня и тоалетна, самостоятелна тоалетна, при съседи: двор от три страни, стълбищна
площадка с асансьорна клетка, коридор, апартамент № 1 – 2, заедно с 8,612 % идеални части
на сградата, равняващи се на 16,032 кв. м, както
и 6,609 % идеални части от поземления имот с
идентификатор 68134.1939.347, в който е построена
сградата, подробно описан по-горе, равняващи се
на 59,48 кв. м, заедно с мазе № 3, намиращо се
в сутерена на сградата, на кота -3,25 м, с площ
3,84 кв. м, при съседи: коридор, подземен паркинг,
двор, мазе № 4, заедно с 0,143 % идеални части
от общите части на сградата, равняващи се на
0,267 кв. м, както и 0,300 % идеални части от
поземления имот с идентификатор 68134.1939.347,
в който е построена сградата, подробно описан
по-горе, равняващи се на 2,70 кв. м.
Б. Паркомясто № 12 по архитектурен проект
от 19.08.2008 г. на главния архитект на СО, район
„Витоша“, намиращо се в София, район „Витоша“, ул. Беловодски път № 79, на сутеренния
етаж на сградата, кота -3,25 м, със застроена
площ 15,63 кв. м, при съседи по архитектурен
проект: маневрено хале, паркомясто № 11, двор,
фитнес, преддверие и тоалетна, което паркомясто
№ 12 представлява 15,63/356,14 идеални части
от подземния гараж на сградата, представляващ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-68 от
2.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.1939.347.1.10, намиращ се в сграда № 1,
с предназначение на самостоятелен обект: гараж в сграда, с брой нива на обекта: 1, с площ
356,14 кв. м, без посочени прилежащи части в
схемата, със стар идентификатор – няма; ниво
1, съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж – няма, под обекта – няма, над
обекта – няма, състоящо се от 12 паркоместа,
съгласно схема № 1265/13.01.2014 г. на само
стоятелен обект в сграда на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, заедно
с 8,667 % идеални части от общите части на
подземния гараж, равняващи се на 15,24 кв. м,
както и 2,248 % идеални части от поземления
имот с идентификатор 68134.1939.347, в който е
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построена сградата, подробно описан по-горе,
равняващи се на 20,23 кв. м.
Обща данъчна оценка на недвижимите имоти
е 252 975,70 лв.
Пазарната стойност на недвижимите имоти
към настоящия момент е 211 270 лв.
Недвижимите имоти са придобити с нотариален акт за покупко-продажба № 37, т. ІІ, рег.
№ 10265, дело № 214 от 2014 г., вписан в Агенцията
по вписванията, Служба по вписванията – София – акт № 25, т. XXXVIІ, дело № 11767/2014 г.,
вх. рег. № 15608/4.04.2014 г., и са собственост на
Юлиян Петров Георгиев, ЕГН 8507191880, и Гергана Димова Георгиева, ЕГН 8405209097.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юлиян Петров
Георгиев, ЕГН 8507191880, и Гергана Димова Георгиева, ЕГН 8405209097:
Сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц 3 1.4И“, рег. № СА7778СР, рама № VF7FCKEVB26923428, двигател № 10FSM94678123, към датата на отчуждаването му.
На основание чл. 151, пр. 1 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юлиян
Петров Георгиев, ЕГН 8507191880:
Сумата в размер общо 1000 лв., представляваща превод по сметка на трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 18 STSA
93000006352393 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 379,21 лв., представляваща начислена лихва, по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG 18 STSA 93000006352393 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров
Георгиев.
Сумата в размер общо 700 лв., представляваща извършен превод по сметка на трето лице,
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG
18 STSA 93000006352393 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 364,50 лв., представляваща начислена лихва, по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG 18 STSA 93000006352393 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров
Георгиев.
Сумата в размер 750 лв. изтеглена на каса от
проверяваното лице, от разплащателна сметка
в левове с IBAN BG 18 STSA 93000006352393 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров
Георгиев.
Сумата в размер общо 500 лв., представляваща
извършен превод по сметка, по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 18 STSA 93000006352393
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров
Георгиев.
Сумата в размер 25 032,48 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 18 STSA 93000006352393
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров
Георгиев.
Сумата в размер общо 400 лв., представляваща извършен превод по сметка на трето лице,
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG
18 STSA 93000006352393 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
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Сумата в размер общо 2003,73 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 18 STSA
93000006352393 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 7011,02 лв., представляваща погасителни вноски по кредити, по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG 18
STSA 93000006352393 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 6694,30 лв., представляваща погасителни вноски по кредит – разплащателна сметка, в евро с IBAN BG 59 STSA
93000016120428 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 10 634 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, в евро
с IBAN BG 59 STSA 93000016120428 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 10 247,86 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, в евро
с IBAN BG 59 STSA 93000016120428 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 11 217,07 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, в евро
с IBAN BG 59 STSA 93000016120428 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 9111,11 лв., представляваща погасителни вноски по кредити, в евро
с IBAN BG 59 STSA 93000016120428 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 16 068,45 лв., представляваща погасителни вноски по кредити, в евро
с IBAN BG 59 STSA 93000016120428 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 10 124,57 лв., представляваща погасителни вноски по кредити, в евро
с IBAN BG 59 STSA 93000016120428 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 7341,07 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, в евро
с IBAN BG 59 STSA 93000016120428 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 36 296,90 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, в евро
с IBAN BG 59 STSA 93000016120428 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 1732,56 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит – банкова сметка
в левове с IBAN BG 49 UNCR 70001520735215 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 3600 лв., изтеглена касово,
от банкова сметка в левове с IBAN BG 49 UNCR
70001520735215, в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 2903,78 лв., представляваща
погасителни вноски по кредити в банкова сметка
в левове с IBAN BG 49 UNCR 70001520735215, в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 3057,40 лв., представляваща
погасителни вноски по кредити в банкова сметка
в левове с IBAN BG 49 UNCR 70001520735215, в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 1482,20 лв., преведена на
трето лице от банкова сметка в левове с IBAN
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BG 49 UNCR 70001520735215, в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 2000 лв., изтеглена касово от
банкова сметка в левове с IBAN BG 49 UNCR
70001520735215, в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 9114,17 лв., представляваща
вноска на каса, от стандартен депозит в евро
BG 05 UNСR 70002521075473 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 1958 лв., представляваща
погасителни вноски по многофакторен спестовен влог, в евро BG 75 UNCR 70004520698949 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 66 009,26 лв., представляваща
вноска от трето лице по многофакторен спес
товен влог, в евро BG 75 UNCR 70004520698949
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 37 746,08 лв., представляваща
погасителни вноски по многофакторен спестовен влог, в евро BG 75 UNCR 70004520698949 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 13 640,86 лв., представляваща
погасителни вноски по многофакторен спестовен влог, в евро BG 75 UNCR 70004520698949 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 8191,98 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG 60 PIRB 74011601062166
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 21 928 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG 60 PIRB 74011601062166
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 5867,49 лв., представляваща
получени преводи от трети лица, по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG 60 PIRB 74011601062166
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 20 451,44 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG 60 PIRB 74011601062166
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Юлиян Петров Георгиев.
Сумата в размер 9779,15 лв., представляваща
преводи от трети лица, по разплащателна сметка в евро с IBAN BG 60 PIRB 74011601062166 в
„Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 23 929,09 лв., представляваща
погасителни вноски, по разплащателна сметка в
евро с IBAN BG 60 PIRB 74011601062166 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер 2810 лв., представляваща
превод към трето лице, от спестовен влог в левове с IBAN BG 44 PIRB 80724601968433 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
Сумата в размер общо 89 859,36 лв., представляваща вноски от трети лица, по спестовен влог
в левове с IBAN BG 44 PIRB 80724601968433 в
„Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Юлиян
Петров Георгиев.
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Сумата в размер 900 лв., представляваща превод към трето лице, от спестовен влог в левове с
IBAN BG 44 PIRB 80724601968433 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Юлиян Петров
Георгиев.
Сумата в размер 405 лв., представляваща превод към трето лице, от спестовен влог в левове с
IBAN BG 44 PIRB 80724601968433 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Юлиян Петров
Георгиев.
Сумата в размер 717 лв., представляваща превод към трето лице, по спестовен влог в левове с
IBAN BG 44 PIRB 80724601968433 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Юлиян Петров
Георгиев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юлиян Петров
Георгиев, ЕГН 8507191880:
Сумата в размер 13 620 лв., представляваща
невъзстановена допълнителна парична вноска,
подлежи на отнемане от Юлиян Георгиев по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG 58
UNCR 70001520455305.
На основание чл. 151, пр. 1 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 4 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гергана
Димова Георгиева, ЕГН 8405209097:
Сумата в размер 9788,92 лв., представляваща
вноска на каса, по спестовен влог в евро BG 06
PIRB 91704604323340 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Гергана Димова Георгиева.
Сумата в размер 234,50 лв., представляваща
начислена лихва, по спестовен влог в евро BG
06 PIRB 91704604323340 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Гергана Димова Георгиева.
Сумата в размер 215,14 лв., представляваща
начислена лихва, по разплащателна сметка в
евро с IBAN BG 72 CRBA 9898103002872 в „Алфа
Банк“ – АД, с титуляр Гергана Димова Георгиева.
Сумата в размер 9779,15 лв., представляваща
вноска на каса, по разплащателна сметка в евро
с IBAN BG 72 CRBA 9898103002872 в „Алфа
Банк“ – АД, с титуляр Гергана Димова Георгиева.
Съгласно определение от 9.12.2019 г. по гр.
дело № 5773/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 22
състав, съдът определя едномесечен срок считано
от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите си
пред СГС.
Гражданско дело № 5773/2019 г. по описа на
СГС, І ГО, 22 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.04.2020 г.
в 10,30 ч.
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите на „Добринище ск и“ – ЕА Д, в несъстоятелност, ЕИК
147091417, със седалище и адрес на управление
Поморие, ул. Чайка № 5 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 293/2014 г.
по описа на съда), да се явят на 27.01.2020 г. в
13 ч. за участие в открито съдебно заседание
по частно търговско дело № 5/2020 г. по описа
на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на
искането на Ноел Фланън Глин за отмяна на
решенията, приети на събрание на кредиторите,
проведено на 30.12.2019 г. по дело по несъстоятелност № 293/2014 г.
184
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Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от ТЗ насрочва
производство в открито съдебно заседание по
частно търговско дело № 90/2019 г. по описа на
Търговищкия окръжен съд на 27.01.2020 г. от 11 ч.
за разглеждане на искане за отмяна на решенията, взети на събрание на кредиторите на „Астро
трейд“ – ООД, ЕИК 130613095, Търговище, ул.
Великотърновско шосе № 4, по търговско дело
№ 53/2015 г. по описа на Окръжния съд – Търговище, търговско отделение, проведено на 27.11.2019 г.
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Софийският градски съд разпуска на основание чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗПП политическа партия
„Обединена България“, регистрирана по ф.д.
№ 660/2013 г. по описа на Софийския градски
съд, със седалище и адрес на управление София,
бул. Княгиня Мария-Луиза № 100.
203

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на Центъра за
приложно-правни изследвания и практики – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.02.2020 г. в 17,30 ч. в офиса
на сдружението – София, ул. Искър № 84, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2019 г.; 2. промяна на устава на
организацията; 3. избор на управителен съвет;
4. разни.
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3. – Управителният съвет на „Българско
научно дружество по военна медицина“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ със свое решение,
обективирано в протокол от 6.01.2020 г., свиква
общо събрание на сдружението на 9.03.2020 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението на адрес:
София, бул. Свети Георги Софийски № 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет на сдружението
за 2019 г.; вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителния съвет и
неговите членове за дейността им през 2019 г.;
2. приемане на годишните финансови отчети на
сдружението за 2017, 2018 и 2019 г.; 3. вземане
на решения относно дължимостта и размера на
членския внос или на имуществените вноски; 4.
приемане на нов устав на сдружението; 5. разни.
Материалите по дневния ред ще бъдат достъпни
на адреса на сдружението всеки работен ден от 9
до 17 ч. При липса на кворум на основани чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
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4. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
дружество „София-запад“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава свиква общо
отчетно събрание на дружеството на 19.03.2020 г.
в 18 ч. в София, сградата на НЛРС, бул. Витоша
№ 31 – 33, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за работата на дружеството през 2019 г.;
2. отчетен доклад на ревизионната комисия за
2019 г.; 3. приемане на финансов план и програма за дейността на дружеството през 2020 г.; 4.
избор на делегати за общото събрание на НЛРС;
5. разни. Събранието е законно, ако присъстват
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повече от половината от избраните делегати. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
156
20. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 83,
ал. 1 и 3 от ЗА свиква извънредно общо събрание на адвокатите, вписани в Благоевградската
адвокатска колегия, на 22.02.2020 г. в 8,30 ч. в
залата на АК – Благоевград, в Благоевград, ул.
Полк. Димов № 1, ет. 3, при дневен ред: избор
на членове на адвокатския съвет. Регистрацията
на адвокатите за участие в общото събрание се
извършва в деня на общото събрание от 8 ч. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от
ЗА събранието се отлага с един час по-късно от
обявения първоначален час независимо от броя
на присъстващите членове. Регистрацията за участие в извънредното общо събрание се извършва
в деня на извънредното общо събрание от 8 ч.,
като участниците лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в Благоевградската адвокатска
колегия, при регистрацията си се легитимират с
адвокатската карта и/или писмено пълномощно
(за упълномощените). На основание чл. 81, ал. 7
от Закона за адвокатурата пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в
деня преди събранието или от упълномощения
при регистрацията му в деня на събранието.
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1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб по Акробатичен Рокендрол
„Фреш Денс“ – Божурище, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.02.2020 г. в
10 ч. в Читалище „Христо Ботев“ в гр. Божурище
при следния дневен ред: 1. промяна на устава;
2. избор на органи на управление; 3. приемане
на нови членове; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
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3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по бокс „Победа – Черноморец“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12,
ал. 4 от устава за устройството и дейността на
клуба свиква общо събрание на членовете на
клуба на 24.02.2020 г. в 11 ч. в Бургас, ул. Одрин
№ 15, при следния дневен ред: 1. изменение на
устава за устройството и дейността на сдружение
„Спортен клуб по бокс „Победа – Черноморец“; 2.
избор на членове на управителен съвет на сдружението. Поканват се всички членове на клуба
да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Пълномощниците се допускат
до участие в работата на общото събрание след
представяне на изрично писмено пълномощно
с определено в действащото законодателство
съдържание. Регистрацията на членовете започва
в 10,30 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно от обявения в 12 ч., на
същото място, при същия дневен ред, колкото и
членове да се явят. Материалите за събранието
са на разположение в седалището и адреса на
управление на клуба – Бургас, ул. Одрин № 15.
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ДЪРЖАВЕН

1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация“ – Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.02.2020 г. в 15 ч. във
Велико Търново, ул. Никола Габровски № 25А,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
сдружението; 2. годишен финансов отчет за дейността на сдружението за 2018 и 2019 г.; 3. отчет
за дейността на сдружението през изминалите
2018 и 2019 г.; 4. приемане на нови членове; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същата дата и на същото място.
204
10. – Управителният съвет на „Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните“ – гр. Лозница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно събрание на 18.02.2020 г.
в 17 ч. в хотел „Балкан“ – с. Чифлика, община Троян, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя за дейността на асоциацията през
2019 г.; 2. финансов отчет за 2019 г.; 3. приемане
на годишния отчет от ОС и освобождаване от
финансова отговорност на председателя и УС за
2019 г.; 4. план за развитие, цели и събития на асоциацията за 2020 – 2021 г.; 5. приемане на бюджет
за 2020 г.; 6. предложение за гласуване за промяна
на името на асоциацията, като се добави думата
„БИО“ като пример: От „Българска асоциация
на малинопроизводителите и ягодоплодните“ на
„Българска асоциация на малинопроизводителите
и биоягодоплодните“; 7. обсъждане на основни
проблеми, свързани с ефективното малинопроизводство, и начини за преодоляването им, в т.ч.
предложения за превенция и борба с климатичните промени: слани, градушки, проливни дъж
дове, продължителна засуха, екстремно високи
температури и хроничен недостиг на поливна
вода; 8. обсъждане на възможните приоритети
за членовете на БАМ-я през 2020 г. за изкупна
кампания ягоди – малини с водещи преработватели от Северна България; 9. приемане на нови
членове в асоциацията; 10. други.
180
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Гражданско движение „Бъдеще за Русе“ – Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 7, ал. 1 от
устава на сдружението свиква своите членове
на общо събрание на 26.02.2020 г. в 18 ч. в Русе,
ул. Пристанищна № 17, при следния дневен ред:
1. промени в устава на сдружението; 2. избор на
ръководни органи; 3. приемане на финансови
отчети за 2018 и 2019 г.
190
3. – Читалищното настоятелство на Народно читалище „Димо Николов – 1908“ – гр. Чер
номорец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани
всички свои членове на общо отчетно-изборно
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събрание на 20.03.2020 г. в 17 ч. в гр. Черноморец
в залата на киносалона при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на Читалищното
настоятелство за 2019 г.; 2. приемане на финансов
отчет за 2019 г.; 3. приемане на отчет на проверителната комисия за 2019 г.; 4. приемане на
бюджета на читалището за 2020 г.; 5. приемане
на нови членове; 6. прекратяване на членство на
стари членове; 7. избор на ръководство – ЧН и
ПК; 8. разни. При липса на кворум в посочения
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се отложи с един час и ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
160
5. – Управителният съвет на сдружение „Вихър – 2013“ – с. Бранище, област Добрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 2.03.2020 г. в 17 ч. в Кметството на с.
Бранище, ул. Първа № 19, при следния дневен ред:
1. изключване на стари членове от сдружението;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
приемане промени в устава на сдружението; 4.
избор на ръководни органи на сдружението; 5. избор
на президент на ФК „Вихър – 2013“; 6. приемане
на предложение за внасяне на годишен членски
внос от членовете на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
179
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Бенковски БС“ –
с. Българско Сливово, област Велико Търново, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.03.2020 г. в 18 ч. в с. Българско Сливово,
ул. Цар Самуил № 52, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
освобождаване и избор на членове на управителния
съвет; 3. текущи. Поканват се всички членове на
„ФК „Бенковски БС“ – с. Българско Сливово, да
присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете на
сдружението на адреса на управление в с. Българско Сливово, ул. Цар Самуил № 52. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе
независимо от броя на явилите се членове.
212
7. – Управителният съвет на СК „Биатлон и
ски бягане“ – с. Стамболово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 1.03.2020 г. в 18 ч. в Кметството на с. Стамболово при следния дневен ред: 1. промени в устава
на сдружението; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. при същия дневен ред.
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