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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 5 януари 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава показателите по
отделните бюджетни програми по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет,
които прилагат програмен формат на бюджет,
в рамките на утвърдените им със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г. разходи по области на политики/
функционални области и бюджетни програми
съгласно приложение № 1.
(2) Разходите по чл. 4 – 47 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г. се извършват в размер 95 на сто
с изключение на делегираните бюджети в
системата на предучилищното и училищното
образование и Националния институт по метеорология и хидрология, посочен в колона 2
на приложение № 2. Останалите 5 на сто,
посочени в колона 3 на същото приложение,
се заделят за сметка на одобрените разходи по
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджет по отделни показатели, по преценка
на съответния първостепенен разпоредител
с бюджет и се разходват при условията и по
реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
(3) Максималните размери на новите задължения за разходи се извършват в намален
размер в зависимост от ограничението на
разходите по ал. 2.
(4) Предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. се
предоставят в размер 95 на сто, посочен в
колона 2 на приложение № 3, като останалите
5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се предоставят при условията и по
реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
(5) Бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет
по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на

Република България за 2021 г. се извършва
в размер 95 на сто, посочен в колона 2 на
приложение № 4, като останалите 5 на сто,
посочени в колона 3 на същото приложение,
се разходват при условията и по реда на
чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
(6) Субсидиите и другите текущи трансфери
и капиталовите трансфери за нефинансови
предприятия по чл. 49 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. се
предоставят в размер 95 на сто, посочен в
колона 2 на приложение № 5, като останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото
приложение, се разходват при условията и по
реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен
фонд „Земеделие“ съгласувано с министъра
на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен
вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2021 г.
по сметката за средства от Европейския съюз
на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Министърът на финансите в срок до
един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя за
утвърждаване от Министерския съвет годишни
разчети за 2021 г. по сметката за средства от
Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с
бюджет в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
утвърждават годишни разчети за 2021 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз
и средства по други международни програми
и договори, за които се прилага режимът на
сметките за средства от Европейския съюз,
и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2021 г. на другите
сметки за средства от Европейския съюз и
средства по други международни програми
и договори, за които се прилага режимът на
сметките за средства от Европейския съюз,
и ги представят на министъра на финансите.
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Чл. 4. Министърът на външните работи
в срок до един месец от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“ разпределя средствата, утвърдени с чл. 10, ал. 4
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г., на средства за официална
помощ за развитие и на средства за хуманитарна помощ.
Чл. 5. Утвърждава предназначението на
трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г. от бюджета на Министерството
на образованието и науката за Българската
академия на науките и за държавните висши
училища съгласно приложение № 6.
Чл. 6. (1) При предложения за извършване
на промените по реда на чл. 106 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2021 г., чл. 109 и 110 от Закона за публичните
финанси от първостепенните разпоредители с
бюджет, които прилагат програмен формат на
бюджет, задължително в доклада на вносителя
към проекта на акт на Министерския съвет
или съответно в мотивите към предложенията
до министъра на финансите се включва информация за ефекта от предлаганите промени
върху целевите стойности на показателите за
изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(2) В представяната в Министерството на
финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен
формат на бюджет, задължително включват
и информация за ефекта от промените върху
целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на
ниво показатели, утвърдени в приложение
№ 7, както и по показателите по отделните
бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени
и администрирани разходи, по бюджетите,
утвърдени в приложение № 1.
(4) Информация за извършените промени
по реда на чл. 106 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.,
чл. 109, чл. 112 – 115 и чл. 117 от Закона за
публичните финанси се представя в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво
показатели, утвърдени в приложение № 7, а
за тези, които прилагат програмен формат
на бюджет – и по показателите по отделните
бюджетни програми по бюджетите, утвърдени
в приложение № 1.
Чл. 7. Определя базов норматив за издръжка
на обучението на един учащ се в държавните
висши училища в размер 693 лв.
Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния
бюджет за студентски столове и студентски
общежития, както следва:
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1. за един храноден в студентските столове – до 3,60 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,30 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от
бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за „Студентски
столове и общежития“ – ЕАД, София, и от
бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между
субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3
от Закона за публичните финанси в рамките
на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по
бюджета на Министерството на образованието
и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се
използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29
от Наредбата за ползване на студентските
общежития и столове, приета с Постановление
№ 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от
2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от 2016 г.), се
определя в размер до 39 лв. и се предоставя
от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката
предоставя средствата по ал. 1 при спазване
правото на Европейския съюз и българското
законодателство в областта на държавните
помощи.
Чл. 9. (1) Субсидиите от централния бюджет
за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г. се предоставят при условия и по
ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от
Закона за железопътния транспорт.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят след
у твърж даване на годишната програма по
чл. 28 от Закона за железопътния транспорт
и сключване на анекс за съответната година
към договора по чл. 25, ал. 1 от същия закон.
(3) До сключване на анекс по ал. 2 и утвърждаване на годишната програма по чл. 28
от Закона за железопътния транспорт, но не
по-късно от 30 април 2021 г., министърът на
финансите може да предоставя авансово средства за субсидии, месечно в размер до 1/12
от средствата по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г., по предложение на министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията след направена заявка от
Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
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(4) Субсидиите за „БДЖ – Пътнически
превози“ – ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ,
т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г. за изпълнението на обществена превозна услуга – превоз
на пътници на територията на Република
България с железопътен транспорт, се предоставят и се отчитат при условия и по ред,
определени с договора по чл. 54, ал. 2 от
Закона за железопътния транспорт.
(5) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средства за субсидии по ал. 1 и 4 се възстановяват до 31 януари 2022 г. по сметката, от
която са получени.
Чл. 10. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
утвърждава разпределението на капиталовите
трансфери за 2021 г. по чл. 49, ал. 2, т. 2, 3 и 4
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. по проекти и обекти на:
1. „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
в съответствие с договора по чл. 54, ал. 2 от
Закона за железопътния транспорт;
2. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
3. Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в съответствие с договора
по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт и годишната програма по чл. 28
от същия закон.
(2) Средствата по ал. 1, т. 3 се предоставят
след утвърждаване на годишната програма по
чл. 28 от Закона за железопътния транспорт
и сключване на анекс за съответната година
към договора по чл. 25, ал. 1 от същия закон.
(3) До сключването на анекс по ал. 2 и утвърждаване на годишната програма по чл. 28
от Закона за железопътния транспорт, но не
по-късно от 30 април 2021 г., министърът
на финансите може да предоставя авансово
средства за капиталови трансфери, месечно в
размер до 1/12 от средствата по чл. 49, ал. 2,
т. 2 от Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2021 г., по предложение на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията след направена заявка от Национална компания „Железопътна
инфраструктура“.
(4) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и
годишната програма по чл. 28 от Закона
за железопътния транспорт се представят в
Министерството на финансите в срок до един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“.
(5) В капиталовите трансфери на Наци
онална компания „Железопътна инфраструктура“, разпределени в годишната програма по
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чл. 28 от Закона за железопътния транспорт,
се включват и средства за финансиране от
бенефициента по Механизма за свързване на
Европа и средства за данък върху добавената
стойност (ДДС) за проекти по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
(6) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2021 г. се
утвърждават от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
след 30 юни 2021 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни от
утвърждаването им.
(7) С тримесечните финансови отчети
Национална компания „Железопътна инфраст ру к т у ра“, „БД Ж – Пътническ и превози“ – ЕООД, и Държавно предпри ятие
„Пристанищна инфраструктура“ представят
в Министерството на финансите информация
за фактически изпълнените и разплатените
капиталови трансфери.
(8) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и
количества работи и дейности и други разходи,
предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари
2022 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 11. (1) При определяне на окончателния
размер на необходимите средства за покриване
на финансовата неизгодност от извършване
на възложени от държавата икономически
дейности и услуги, за които се предоставят
субсидии, се отчитат и всички други средства, предоставени от държавния бюджет и
европейските структурни и инвестиционни
фондове, по мерки, свързани с пандемията
от COVID-19.
(2) В случай че се извършват субсидирани и
несубсидирани дейности и услуги, средствата,
предоставени по мерки, свързани с пандемията
от COVID-19, се разпределят пропорционално,
по подходящ начин, на базата на водената
аналитична счетоводна отчетност за всеки
отделен вид дейност или услуга.
Чл. 12. (1) Утвърденият общ лимит на разход
в размер до 26 187,8 хил. лв. по държавните
инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско
дружество, се разпределят по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет,
както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо разходи – 17 053,6 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
разходи – 7 642,7 хил. лв.;
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3. Министерството на енергетиката – общо
разходи – 476,6 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната
политика – общо разходи – 284,0 хил. лв.;
5. Министерството на финансите – общо
разходи – 362,6 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и
водите – общо разходи – 198,8 хил. лв.;
7. Министерството на икономиката – общо
разходи – 128,0 хил. лв.;
8. Министерството на земеделието, храните
и горите – общо разходи – 41,5 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени
по бюджетите си за 2021 г., в т.ч. по области
на политики и бюджетни програми, на базата
на отчетените приходи, разходи и операции
в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за
плащания по обслужването на заемите и за
други разходи по държавните инвестиционни
заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните
програми в приложение № 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които
първостепенните разпоредители с бюджет по
ал. 1 посочват съответните суми на отчетените
разходи по държавните инвестиционни заеми.
(3) Със сумите на начислените разходи по
проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите
на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от
Закона за публичните финанси по бюджетите
на съответните първостепенни разпоредители
с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани
средства от получени траншове по държавни
инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2020 г.,
първостепенните разпоредители с бюджет
по ал. 1 приоритетно разходват наличните
средства по съответните проекти, като те не
следва да надхвърлят разчетените разходи по
държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да
извършва компенсирани промени в разпределението на разходите по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни
заеми с краен бенефициент – търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните
първостепенни разпоредители с бюджет.
(6) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 13. (1) За компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния
бюджет се предоставят 122 780 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт – до 13 000 хил. лв.;
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2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – до 47 000 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и у ченици по
чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование – до 46 000 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение
на служебните си задължения в изпълнение
разпоредбите на Закона за Министерството
на вътрешните работи, Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража,
Закона за съдебната власт, Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, Закона за
специалните разузнавателни средства, Закона
за защита на класифицираната информация
и Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество – до 16 780 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер
за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок
до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя
по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2
по групи правоимащи.
(5) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределя по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 3.
(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределят по общини утвърдените средства
по ал. 1, т. 4.
(7) Разп ределени я та на средст вата по
общини по ал. 4 – 6 се представят в Министерството на финансите в срок до един
месец от обнародването на постановлението
в „Държавен вестник“.
(8) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в
наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1
или 2 и при наличие на свободни средства по
отчет към 30 септември 2021 г. министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията съгласувано с министъра на
финансите може да извършва компенсирани
промени в разпределението на средствата по
ал. 1, т. 1 и 2.
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(10) При недостиг на средства по ал. 1,
т. 3 допълнително финансиране може да
се осигури чрез компенсирани промени по
функция „Образование” при условията и по
реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3
от заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози.
Чл. 14. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“
разпределя по общини средствата по чл. 49,
ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при
условията и по реда, определени в наредбата
по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби
на Закона за автомобилните превози.
(3) Средствата по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други
целеви разходи.
(4) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Чл. 15. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
предложи на Министерския съвет одобряване
на допълнителни трансфери по бюджетите
на съответните общини за компенсации по
чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г., както следва:
1. до 20 април 2021 г. на базата на издадените в срок до 31 март 2021 г. разрешения
за извършване на таксиметров превоз на
пътници през 2021 г.;
2. до 10 декември 2021 г. на базата на издадените в срок от 1 април 2021 г. до 30 ноември
2021 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през съответния
оставащ период на 2021 г.
(2) Кметовете на общините представят
искане за получаване на компенсациите по
чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г., придружено
с необходимата информация, при условия и по
ред, определени от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съобразно сроковете по ал. 1.
Чл. 16. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 539 423 лв. по бюджетите
на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини
по сключени договори за доставка на хляб
и основни хранителни продукти за 2021 г. в
планински и малки селища с население до
500 жители (без курортите), разпределени
съгласно приложение № 8.
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(2) Финансирането на дейностите по ал. 1
се извършва на два етапа:
1. авансово – в размер 50 на сто от одоб
рения размер съгласно приложение № 8, в
срок до един месец от влизането в сила на
постановлението;
2. окончателно – в срок до 20 декември
2021 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на
ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на
финансите при условия и по ред, определени
от министъра на финансите.
(4) К метовете на съответните общини
осъществяват контрола върху изпълнението
на дейностите по доставка на хляб и основни
хранителни продукти два пъти седмично в
планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по
предназначение при спазване на Закона за
обществените поръчки.
(5) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като трансфер за
други целеви разходи.
(6) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Чл. 17. (1) За заявените от общините, но
неразкрити специализирани институции и
социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства
се възстановяват в централния бюджет до
15-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до
10 декември 2021 г.
(2) В срок до 21 декември 2021 г. министърът на финансите извършва необходимата
промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с
централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер
на възстановените средства.
Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 24,0 хил. лв. за изплащане на
действително извършени разходи за месечни
помощи за джобни разходи на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето
в социални услуги за резидентна грижа, които
не са делегирани от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на финансите извършва
п роиз т и ча щ и т е п ромен и по цен т ра л н и я
бюджет, включително на бюджетните вза-
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имоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 21 декември
2021 г.
Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 5 000 хил. лв. за финансиране
на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания,
центрове за обществена подкрепа/общностни
центрове за деца и семейства, дневни центрове
за подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства, центрове за социална рехабилитация и интеграция и социални услуги, които
ще функционират през 2021 г. по приключили
проекти на оперативни програми.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите
в срок не по-късно от 15 октомври 2021 г. да
извърши промени на основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г. в рамките на средствата
по ал. 1.
(4) Министърът на финансите извършва
произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер до
1 022 813 лв. за увеличение на средствата за
финансиране на библиотеките с регионален
характер, разпределени съгласно приложение
№ 9.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят
за увеличение на стойностния показател на
стандарта за финансиране на библиотеките
с регионален характер.
(4) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Чл. 21. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите
на общините за изплащане на действително
извършени пътни разходи на правоимащи
болни.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централ-
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ния бюджет за 2021 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като трансфери за
други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва
п роиз т и ча щ и т е п ромен и по цен т ра л н и я
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 21 декември
2021 г.
(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата
по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 26 февруари 2021 г.
Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по
информация, предоставена на Министерството
на здравеопазването от общините, за броя
на пътуванията и за максималния размер на
разходите за всеки вид заболяване и състояние
в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите
на общините за изплащане на действително
извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41
от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г.,
бр. 62 от 2018 г. и бр. 84 от 2019 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като трансфери за
други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва
п роиз т и ча щ и т е п ромен и по цен т ра л н и я
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на
общините в срок до 30-о число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 21 декември
2021 г.
Чл. 23. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 335 хил. лв. по бюджетите
на общините за финансиране на подготовката,
осигуряването и дейността на доброволните
формирования.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като обща субсидия
за делегираните от държавата дейности на
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основание чл. 42 и 43 от Закона за защита
при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита
при бедствия, приета с Постановление № 143
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г.,
бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от
2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Чл. 24. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер до 5 000 хил. лв. по бюджетите
на общините за изплащане от държавата
на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от
Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от
държавата на присъдена издръжка, приета с
Постановление № 167 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 22 от 2012 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по
бюджетите на общините като трансфери за
други целеви разходи в срок до 30-о число
на месеца, следващ отчетното тримесечие, а
за четвъртото тримесечие – не по-късно от
21 декември 2021 г.
(3) Министърът на финансите извършва
п р оиз т и ча щ и т е п ромен и по цен т ра л н и я
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
(4) Средствата, възстановени по реда на
чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат
в намаление на разходите на общината.
(5) Министерството на финансите прихваща
средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени
разходи за изплащане на присъдена издръжка,
като наличните към 31 декември 2020 г. средства по бюджетите на общините, възстановени
по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1,
остават като преходен остатък и се използват
през 2021 г. за същата цел.
Чл. 25. Средствата за възнаграждения и
дължимите осигурителни вноски на външните
членове на одитните комитети към общините се осигуряват за сметка на предвидените
средства в централния бюджет за 2021 г.
Чл. 26. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции
определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на
децата в детските ясли, на децата в детските
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кухни и на здравните медиатори по общини
в делегираните от държавата дейности по
здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването
в срок до 26 февруари 2021 г. изготвя информация за разпределението по общини на
броя на децата в детските ясли, на децата в
детските кухни и на здравните медиатори към
1 януари 2021 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз
основа на данните от информацията по ал. 2
предлага на министъра на финансите в срок
до 12 април 2021 г. да извърши компенсирани
промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2021 г. във връзка с настъпили промени
в броя на децата в детските ясли, на децата
в детските кухни и на здравните медиатори,
въз основа на които се разпределят средствата
по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на
образованието и науката и на предложението
от министъра на здравеопазването по ал. 3
министърът на финансите извършва промени
на основните бюджетни взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2021 г.
във връзка с настъпили промени в броя на
учениците и на децата в детските градини,
наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за
учебната 2020 – 2021 г., които се финансират
по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните
здравни инспекции информация в края на
всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на
здравните медиатори.
Чл. 27. (1) За покриване на разходите за
обслужването от банките на операциите на
бюджетните организации по събирането на
приходи и други постъпления чрез картови
плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой одобрява за
сметка на централния бюджет съгласно чл. 103
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.:
1. допълнителни разходи в общ размер
963 875 лв. по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет,
разпределени по съответните бюджети, в т.ч. по
области на политики/функционални области
и/или бюджетни програми на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат
програмен формат на бюджет, съгласно раздел I от приложение № 10; с предвидените за
съответните бюджети суми на разходите се
увеличават и показателите по чл. 86, ал. 5 и
6 от Закона за публичните финанси за 2021 г.;
2. допълнителни трансфери чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката
за държавните висши училища и Българската
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академия на науките в общ размер 200 658 лв.,
разпределени по съответните държавни висши
училища и Българската академия на науката
съгласно раздел II от приложение № 10;
3. допълнителни трансфери по бюджетите
на Националния осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската
телеграфна агенция в общ размер 1650 лв.,
разпределени по съответните бюджети съгласно раздел III от приложение № 10;
4. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините
в общ размер 935 576 лв., разпределени по
съответните общини съгласно раздел IV от
приложение № 10.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 1 и 2, както
и съответните разпоредители с бюджет по
бюджетите на Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция да
извършат съответните промени по бюджетите
си за 2021 г. след представяне на първоначалното месечно разпределение на бюджетите
си и да уведомят министъра на финансите в
срок до 19 февруари 2021 г.
(3) Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения по ал. 1, т. 4.
(4) Министерството на финансите залага
еднократно лимити за плащания в СЕБРА по
съответните бюджети по ал. 1, т. 1 и 2, както
и по централния бюджет за трансферите за
общините по ал. 1, т. 4 в срок до 26 февруари
2021 г.
(5) Министерството на финансите еднократно превежда и залага като лимит за
плащания в СЕБРА по съответните бюджети
сумите по ал. 1, т. 3.
(6) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 2 еднократно
п ревеж дат п ред ви ден и т е за с ъо т ве т н и т е
бюджетни организации суми от раздел II на
приложение № 10 в срок до 26 февруари 2021 г.
Чл. 28. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември
2020 г. в задграничните представителства на
Република България могат да се ползват за
сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г., а в Центъра на промишлеността на
Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на утвърденото бюджетно
взаимоотношение с централния бюджет на
бюджета на Министерството на икономиката
за 2021 г.
(2) Реализираните приходи във валу та
от второстепенните разпоредители с бюджет – задграничните представителства на
Република България, могат да се използват
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за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките
на утвърдения му бюджет за 2021 г.
Чл. 29. (1) Одобрява допълнителни разходи за основен ремонт, придобиване на
сгради и придобиване на земя в размер до
10 000 хил. лв. по бюджета на Министерството
на външните работи за сметка на разчетените
приходи и на разходи по централния бюджет
от постъпления от действия на разпореждане
и управление на имоти в чужбина, намалени
със съответните разходи по реализацията на
сделката, които са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите
и разходите, в т.ч. по области на политики
и бюджетни програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата
на фактически реализираните постъпления
от действия на разпореждане и управление
на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, при условие че
не се очаква да има неразплатени разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г. Министърът на външните
работи уведомява министъра на финансите
за извършените промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
(4) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г., при условие че
не се очаква да има неразплатени разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г.
Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 25 000 хил. лв. за предоставяне на
държавна субсидия на политическите партии
по чл. 25 от Закона за политическите партии
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. по „Политика в областта на
правосъдието“, бюджетна програма „Правна
рамка за функционирането на съдебната система“, за сметка на планираните за тази цел
разходи по централния бюджет.
(2) Създава се администриран разходен
параграф по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г. с наименование „Субсидии по Закона за политическите партии“.
(3) След провеждане на парламентарните
избори през 2021 г. в случай на необходимост
се предоставят допълнителни разходи над
определените по ал. 1 по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. по
реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
(4) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
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(5) Министърът на правосъдието да извърши
произтичащите от ал. 1 промени по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2021 г.
и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 31. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г. се разходват
при спазване на правото на Европейския съюз
и българското законодателство в областта на
държавните помощи.
(2) Определя лимит в размер 30 на сто от
средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от
бедствия като допълващо финансиране към
одобрения бюджет на съответната бюджетна
организация и/или осигурените средства от
други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и
ведомствата от резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет
до 15-о число на месеца, следващ месеца на
завършване и разплащане на обектите. За тези
суми се извършват промени по бюджетите им
и по централния бюджет за възстановяване
в резерва за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се
превеждат като трансфер по отделно открита
банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи в Българската народна
банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите,
за които са предназначени. Операциите и
наличностите по тази сметка се отразяват в
отчетността на централния бюджет и не се
включват в бюджета на Министерството на
вътрешните работи. Възстановените суми се
отчитат по централния бюджет и по бюджетите
на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра
на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на
финансите извършва промени по централния
бюджет за възстановяването им в резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи в
частта му за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия и
увеличение на постъпленията от възстанове-
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ни трансфери. Тези промени се отразяват в
централния бюджет като общи суми, без да
се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5
могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Неусвоените към 31 декември 2020 г.
средства по бюджетите на общините, отпуснати
им през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. от резерва за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия, се разходват за
същата цел през 2021 г., като при остатък от
приключени обекти средствата се възстановяват по реда на ал. 4.
(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата
на делегираните бюджети.
Чл. 32. Средствата от общия бюджет на
Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при
участие в заседания на работните формати
на Съвета на Европейския съюз постъпват
по отделно открита сметка на централния
бюджет в Българската народна банка и се
отчитат като намаление на разходите на
централния бюджет.
Чл. 33. От средст вата, п редви дени за
краткосрочни командировки в чужбина за
2021 г., приоритетно се предоставят средства
за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за
служебните командировки и специализации
в чужбина, приета с Постановление № 115
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от
2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г.,
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10
от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г.,
бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27
от 2016 г., бр. 2 от 2017 г. и бр. 18 от 2020 г.).
Чл. 34. (1) Средствата, изразходвани за
участие на делегати на Българската народна
банка в заседания на работните формати на
Съвета на Европейския съюз, които попадат
в обхвата на действащото към момента на
пътуването решение на генералния секретар
на Съвета/върховния представител за Общата
външна политика и политика на сигурност
относно възстановяване на разходи за делегати
на членовете на Съвета, се възстановяват в
двумесечен срок на Българската народна банка
от централния бюджет след извършване на
проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България
и подлежащи на възстановяване разходи за
съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1
се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до
министъра на финансите след срока по ал. 1
и се отразява в увеличение на разходите на
централния бюджет.
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Чл. 35. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет по приложение № 1 в сроковете
за представяне на тримесечните отчети за
изпълнението на бюджетите си представят в
Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по
бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за
съставянето и представянето на отчетите по
ал. 1 се определят с указания на министъра
на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет
страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при
спазване изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
Чл. 36. Разходите за представителни цели
на бюджетните организации се определят,
както следва:
1. на държавните органи, министерствата,
ведомствата и на държавните висши училища
и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на облас т н и т е а д м и н ис т ра ц и и – о т
министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на
упълномощаване;
3. на общините – от съответния общински
съвет, при спазване на ограниченията по чл. 92
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 37. (1) Бюджетните организации могат
да извършват разходи в полза на работниците
и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато
това произтича от характера на трудовата им
дейност;
2. от местоживеенето до местоработата
и обратно, когато те се намират в различни
населени места – за лица със специалност и
квалификация, изискващи се за съответната
длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения
и изискванията за длъжността, определени с
длъжностните характеристики, работодателят,
а за дейностите, финансирани от общинските
бюджети – общинският съвет, утвърж дава
списък на длъжностите и на лицата, които
имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат
за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи,
удостоверяващи извършването им (фактури,
билети и абонаментни карти).
Чл. 38. (1) Средствата за социално-битово
и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

се суми за данъци и осигурителни вноски са
за сметка на средствата за издръжка и/или
персонал.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните
организации се определят в размер до 3 на сто
от утвърдените разходи за основни заплати на
лицата, назначени по трудови правоотношения,
и на лицата, чиито правоотношения се уреждат
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Държавна
агенция „Национална сиг у рност“, Закона
за Министерството на вътрешните работи,
Закона за Националната служба за охрана и
със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а се разходват през годината на базата
на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват
чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва
дължимите осигурителни вноски и данъци за
сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата
по ал. 2 се определя с решение на общото
събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за
лицата, чиито правоотношения се уреждат
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Закона за Националната служба за охрана и
със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния
министър/ръководител.
Чл. 39. (1) Министърът на финансите въз
основа на предложения от министъра на
образованието и науката, от министъра на
здравеопазването, от министъра на културата,
от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и
от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г. в резултат на настъпили
промени от преструктуриране на делегираните
от държавата дейности и/или от промяна в
натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт,
почивни дейности и религиозно дело, отбрана
и сигурност в рамките на предвидените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. средства.
(2) В случай на промяна на основните
бюджетни взаимоотношения на общините с
централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности
и/или от промяна в натуралните показатели
по ал. 1 за функция социално осигуряване,
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подпомагане и грижи и по реда на чл. 24,
ал. 4 за функция здравеопазване, освободените
средства по централния бюджет могат да се
ползват за същата цел по реда на ал. 1.
(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат
направени в срок не по-късно от 15 октомври
2021 г.
Чл. 40. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на
детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие в системата на
предучилищното и училищното образование
средствата по стандарти, разпределени по
формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния
бюджет. За училищата, включени в СЕБРА,
предоставянето на средствата се извършва чрез
залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата
дейности по функциите отбрана и сигурност,
здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни
дейности и религиозно дело, икономически
дейности и услуги средствата по стандарти
и целевите средства в срок до 7 работни дни
от получаването им от централния бюджет.
Чл. 41. (1) Министърът на образованието и
науката извършва промени на трансферите за
държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона
за висшето образование, по реда на чл. 112,
ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите
за издръжка на обучението се извършват
при запазване на еднакъв базов норматив за
всички държавни висши училища и за всички
професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят
на основание и по ред, различни от чл. 91 от
Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91,
ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен
елемент – „Други трансфери“.
(4) Промени между отделните показатели и
направленията на средствата за изпълнението
на основните дейности, за администрираните
дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките
по приложение № 6 се допускат в размер до
10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. трансфер за Българската
академия на науките за 2021 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.
Чл. 42. (1) По решение на директора, при
условие че са осигурени другите разходи, от
делегирания бюджет на училището, детската
градина или центъра за подкрепа на лично-
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стното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни
активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали
в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия – по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване
на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови
разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1 с изключение на
средствата за сметка на собствени приходи,
както и в случаите по ал. 2 не могат да се
финансират разходи за автомобили за администрацията на училището, за детската градина
или за Центъра за подкрепа на личностното
развитие.
Чл. 43. Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното
образование могат да планират средства за
поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.
Чл. 44. (1) Финансирането на разкритите
след 1 януари 2021 г. места в детските ясли,
детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и
социалните услуги, предоставяни в общността,
се осигурява от приходите на общината.
(2) Финансирането на местата по ал. 1
през годината може да се осигури и чрез
компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри
в рамките на предвидените със Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите
за съответните делегирани от държавата
дейности, при условие че местата са разкрити
не по-късно от 30 септември 2021 г. Финансирането на разкритите след 30 септември
2021 г. места в детските ясли, детските кухни,
специализираните институции за социални
услуги и в социалните услуги, предоставяни
в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на
общините или чрез компенсирани промени
в съответните функции по предложение на
секторните министри.
Чл. 45. (1) Неусвоените към 31 декември
2020 г. средства по бюджетите на общините от
трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на основание
актове на Министерския съвет, се разходват
за същата цел през 2021 г., като при остатък
от приключени обекти средствата се възстановяват в централния бюджет в срок до един
месец от приключването на разплащанията,
но не по-късно от 31 декември 2021 г.
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(2) Неусвоените до 31 декември 2020 г.
трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2020 г.
и предходни години по реда на наредбата по
§ 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на
Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в
срок до 31 януари 2021 г.
(3) Неусвоените до 31 декември 2020 г.
трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2020 г.
за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни
хранителни продукти, се възстановяват по
сметка на централния бюджет в срок до
31 януари 2021 г.
(4) Неусвоените към 31 декември 2020 г.
средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили
по реда на чл. 87 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.,
се разходват за финансиране на неотложни
текущи ремонти на общински пътища и на
улична мрежа през 2021 г. съгласно решения
на общинските съвети от 2020 г., а за приключилите ремонти – по решения от 2021 г.
(5) По решение на общинския съвет до
размера на трансформираната целева субсидия
за капиталови разходи по реда на чл. 89 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. може да се извършват
компенсирани промени между разходите за
неотложни текущи ремонти на общински
пътища и на улична мрежа в рамките на
бюджетната година.
Чл. 46. (1) Неусвоените към 31 декември
2020 г. средства по бюджетите на общините
от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“
от Закона за публичните финанси могат да
се разходват за същите цели, за изпълнение
на противоепидемични мерки, както и за капиталови разходи през следващите бюджетни
години в рамките на съответната функция, ако
това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.
(2) Неусвоените към 31 декември 2020 г.
средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“ от Закона
за публичните финанси се разходват съгласно
одобрените от общинските съвети разчети
за финансиране на капиталовите разходи за
2020 г., а за приключилите обекти – съгласно
одобрените разчети за 2021 г., при спазване
на ограниченията по чл. 47.
Чл. 47. Със средства от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2021 г. не могат да се финансират разходи за
общинската администрация за придобиване на
леки автомобили, включително за плащания
по договори за лизинг от предходни години,
за мобилни телефони и стопански инвентар.

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Чл. 48. (1) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища
по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г. се предоставя
за подпомагане на общините за дейностите
за зимно поддържане на общинските пътища,
регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от
2012 г. за поддържане и текущ ремонт на
пътищата, издадена от министъра на реги
оналното развитие и благоустройството (обн.,
ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) Неусвоените към 31 декември 2020 г.
средст ва по бюд жет и т е на общ ини т е о т
трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили
през 2018 г., 2019 г. и 2020 г., могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане
и снегопочистване на общинските пътища,
регламентирани с наредбата по ал. 1, както и
за придобиване на дълготрайни материални
активи за снегопочистване на територията на
общината по решения на общинските съвети и
за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.
Чл. 49. (1) Общините представят на Агенцията за социално подпомагане в края на всеки
месец информация за таксите за социални
услуги, събрани и внесени по реда на чл. 50
и 52 от Закона за социалните услуги.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 50. (1) До 20 на сто от ежемесечно
превежданите от държавния бюджет средства
за социални помощи могат да се разходват за
предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната
политика определя конкретния размер, вида
и начина на предоставяне на социалните
помощи в натура.
Чл. 51. Лечебните заведения за болнична
помощ, които са били субсидирани от бюджета
на Министерството на здравеопазването до
31 декември 2020 г., получават изравнителна
субсидия през първото тримесечие на 2021 г.
за дейностите, изпълнени по договорите до
края на 2020 г.
Чл. 52. (1) Снабдяването на здравните и
лечебните заведения с лекарствени продукти,
медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура,
предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет
национални програми, планове и проекти, се
осъществява от бюджета на Министерството
на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването
може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала.
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Чл. 53. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства
за провеждане на специализации в системата
на здравеопазването могат да се предоставят
на висши училища, на Военномедицинската
академия, на второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на Министерството
на здравеопазването, на лечебни и здравни
заведения, в които се извършва обучение при
условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г.
за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г.,
бр. 58 от 2019 г. и бр. 54 от 2020 г.).
Чл. 54. (1) Министърът на финансите може
да не одобри смени на обслужващите банки
на министерствата и ведомствата, чиито
плащания се извършват чрез Системата за
електронни бюджетни разплащания, когато
смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково
обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за
Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 55. Доколкото изрично не е предвидено
друго с акт на Министерския съвет, разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните
финанси продължава да се прилага и за средствата, постъпленията и/или плащанията на
правоприемниците на преобразуваните лица,
за които към датата на преобразуване е била
приложена тази разпоредба.
Чл. 56. Когато постъпленията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ са от реализация на държавни резерви
и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените
номенклатури и над утвърдените нормативи,
министърът на финансите по предложение на
председателя на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ може да
извърши компенсирани промени по бюджета
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, като за сметка на
отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни
запаси се увеличават разходите за издръжка
и капиталови разходи.
Чл. 57. (1) Вноските за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените
дивиденти, постъпват по отделна сметка за
приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци
и осигурители“ на Националната агенция за
приходите.
(2) Държавните предприятия и търговските
дружества с държавно участие в капитала
изпращат на Териториална дирекция „Големи
данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите заверени копия от
съответните протоколи относно решенията за
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разпределение на печалбата в срок до 20 дни
от датата на приемането им.
(3) Държавните предприятия и търговските
дружества с държавно участие в капитала
изпращат на органа, упражняващ правата
на държавата в съответното предприятие/
дружество, заверено копие от документа за
направените вноски за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените
дивиденти, в срок до края на месеца, в който
е извършено плащането.
Чл. 58. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за
фискалния резерв в срок до края на месеца,
следващ отчетния период.
Ч л. 59. (1) На Нац иона лна компани я
„Железопътна инфраструктура“, „Метрополитен“ – ЕАД, „Фонд мениджър на финансови
инст ру менти в Българи я“ – ЕА Д, и ВиК
операторите – бенефициенти по оперативни
програми, може да се предоставя авансово
финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при
спазване на правото на Европейския съюз и
българското законодателство в областта на
държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова
помощ, като операциите по предоставянето и
възстановяването на тези суми се отразяват
в отчетността на Националния фонд в частта
на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2
представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити
за плащания за заемообразно финансиране
на Нац иона лна компани я „Железоп ът на
инфраструкт у ра“, „Метрополитен“ – ЕА Д,
„Фонд мениджър на финансови инструменти
в България“ – ЕАД, и ВиК операторите – бенефициенти по оперативни програми, извън
определените в съответствие с правилата за
управление на съответните програми суми
за финансиране.
Чл. 60. Въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез
сметката за средства от Европейския съюз
на Националния фонд по реда на чл. 142 от
Закона за публичните финанси за финансиране
на авансови и други плащания по оперативни
програми за дейности и операции, свързани
с COVID-19, след решение на Комитета за
наблюдение на програмата за одобряване на
съответната процедура.
Чл. 61. Водените салда по сметките за
дълготрайни материални и нематериални
активи, натрупани по предприсъединителните инструменти от Националния фонд,
се прехвърлят до 31 декември 2021 г. към
съответния разпоредител с бюджет, за чиято
сметка съгласно подписаните меморандуми
са изградени или придобити.
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Чл. 62. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна
писмена информация на Министерството на
финансите за извършените плащания през
предходния месец от заложените средства по
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2021 г. за финансиране на разходите за ДДС
на общините по одобрени за подпомагане
проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело
и рибарство.
(2) В случаите, когато Държавен фонд
„Земеделие“ и Министерството на земеделието, храните и горите сключват договори с
ползвателите на финансовата помощ по ал. 1,
максималният размер на целевата субсидия за
финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните
споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на
ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане
на разходите по изпълнението на съответния
проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд
„Земеделие“ – за ползватели по Програмата за
развитие на селските райони, и от Министерството на земеделието, храните и горите – за
ползватели по Програмата за морско дело и
рибарство, на проведена от общината тръжна
процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто
от стойността на тръжната процедура, но не
повече от 20 на сто от одобрената сума към
заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане
се финансират разходи за ДДС в размер на
одобрената сума към заявката за междинно
или окончателно плащане.
(6) В сл у чаи те, когат о ползват ели по
ал. 1 – получатели на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони и Програмата за морско дело
и рибарство, са кандидатствали за получаване
на безлихвен заем по одобрени проекти по
Програмата за развитие на селските райони
и Програмата за морско дело и рибарство,
разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта
и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“
на окончателния размер на безвъзмездната
финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на
разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд
„Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС,
получена на основата на реално извършените и
допустими за финансово подпомагане разходи
по Програмата за развитие на селските райони
или Програмата за морско дело и рибарство.
(8) При недостиг на финансов ресурс за
възстановяване на разходите за ДДС на общи-
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ните по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони
и Програмата за морско дело и рибарство
недостигът може да бъде осигурен за сметка
на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2021 г.
Чл. 63. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1,
раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
субсидии за нефинансови предприятия в размер 1 213 хил. лв. се предоставят на „ТЕРЕМ
ХОЛДИНГ“ – ЕАД, София, за финансиране
на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34,
ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България на дейностите
по поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на
отбранителни продукти и за изработване на
контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти
и на дейности по подготовка и изпълнение
на разработените планове.
Чл. 64. С оглед на осигуряване на ефективно
управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия,
които изпълняват проекти, финансирани по
оперативните програми на Европейския съюз,
както и дейности, финансирани от държавния
бюджет, принципно допустими за финансиране
по оперативните програми на Европейския
съюз, прилагат правилата за възлагане и
изпълнение, приложими за тези програми.
Чл. 65. Увеличенията на индивидуалните
основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността
за 2020 г. на основание чл. 12 от Наредбата
за заплатите на служителите в държавната
админист раци я, приета с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103
от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от
2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и
103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г.,
бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г.
и бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г.), влизат
в сила от 1 януари 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 76 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките
на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за
2021 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни
програми
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
0200.01.00
Функционална област „Осъществяване на конституционните
правомощия на президента на Република България“
0200.01.01
Бюджетна програма „Подпомагане и осигуряване дейността на
президента и вицепрезидента на Република България при
изпълнение на конституционните и законовите им правомощия“
Общо:

Сума
(в лева)
8 976 500
8 976 500
8 976 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
0200.01.01 Бюджетна програма „Подпомагане и осигуряване дейността на президента и
вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им
правомощия“
I. Общо ведомствени разходи
8 976 500
от тях за:
Персонал
6 044 500
Издръжка
2 732 000
Капиталови разходи
200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 976 500
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Администрацията на президента
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
8 976 500
6 044 500
2 732 000
200 000
8 976 500
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
0300.01.00
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата
на Министерския съвет“
0300.01.01
Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на
дейността му“
0300.01.02
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални
политики“
0300.02.00
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
0300.02.01
Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от
ЕС“
0300.03.00
Политика в областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България
0300.03.01
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“
0300.04.00
Политика в областта на правото на вероизповедание
0300.04.01
Бюджетна програма „Вероизповедания“
0300.05.00
Политика в областта на архивното дело
0300.05.01
Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
0300.06.00
Бюджетна програма „Администрация“
0300.07.00
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
0300.07.01
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
0300.07.02
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
ОБЩО:

Сума
(в лева)
14 375 700
8 944 400
5 431 300
509 100
509 100
30 915 900
30 915 900
39 039 200
39 039 200
8 121 000
8 121 000
11 546 200
26 846 700
16 148 000
10 698 700
131 353 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Комуникационна стратегия на Република България
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
8 944 400
8 109 400
835 000
8 944 400
4 531 300
3 931 300
600 000
900 000
900 000
5 431 300
509 100

БРОЙ 1
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
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Сума
(в лева)
463 100
46 000

509 100
0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
I. Общо ведомствени разходи
29 024 300
от тях за:
Персонал
20 379 000
Издръжка
8 178 100
Капиталови разходи
467 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 891 600
от тях за:
Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи
794 900
Провеждане на национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй –
Околчица и честване на Шипченските боеве
165 000
За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна
и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен
сезон
850 500
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани
лица
81 200
ІІІ. Общо разходи (I+II)
30 915 900
0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“
I. Общо ведомствени разходи
269 200
от тях за:
Персонал
242 200
Издръжка
27 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
38 770 000
от тях за:
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията
38 770 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
39 039 200
0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
I. Общо ведомствени разходи
8 121 000
от тях за:
Персонал
7 086 000
Издръжка
710 000
Капиталови разходи
325 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 121 000
0300.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
11 546 200
от тях за:
Персонал
5 868 200
Издръжка
3 428 000
Капиталови разходи
2 250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
11 546 200
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
I. Общо ведомствени разходи
16 148 000
от тях за:
Персонал
9 656 500
Издръжка
5 820 000
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
671 500
16 148 000
10 298 700
6 509 700
3 509 000
280 000
400 000
400 000
10 698 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
89 392 200
62 245 400
23 153 100
3 993 700
41 961 600
131 353 800
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
0400.01.00
0400.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
Функционална област „Върховенство на Конституцията“
Бюджетна програма „Тълкуване на Конституцията“
Общо:

Сума
(в лева)
5 579 600
5 579 600
5 579 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
0400.01.01 Бюджетна програма „Тълкуване на Конституцията“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
5 579 600
5 179 600
300 000
100 000
5 579 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Конституционния съд
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
5 579 600
5 179 600
300 000
100 000
5 579 600

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
0500.01.00
Функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и
управлението на публичните средства и дейности“
0500.01.01
Бюджетна програма „Независим, ефективен и ефикасен одит,
подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните
средства и дейности“
Общо:

Сума
(в лева)
21 648 700
21 648 700
21 648 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
0500.01.01 Бюджетна програма „Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто
управление и отчетността на публичните средства и дейности“
I. Общо ведомствени разходи
21 648 700
от тях за:
Персонал
18 776 700
Издръжка
1 948 000
Капиталови разходи
924 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
21 648 700
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Сметната палата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
21 648 700
18 776 700
1 948 000
924 000
21 648 700

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
1000.01.00
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични
финанси
1000.01.01
Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
1000.01.02
Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
1000.02.00
Политика в областта на ефективното събиране на всички
държавни приходи
1000.02.01
Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
1000.03.00
Политика в областта на защитата на обществото и
икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки,
изпиране на пари и финансиране на тероризма
1000.03.01
Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във
финансовата система на ЕС“
1000.03.02
Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
1000.04.00
Политика в областта на управлението на дълга
1000.04.01
Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
1000.05.00
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
1000.05.01
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
1000.06.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
130 652 800
20 152 700
110 500 100
450 656 600
450 656 600
51 108 000
1 538 000
49 570 000
3 877 700
3 877 700
296 700
296 700
40 990 700
677 582 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Информационно издание на министерството
Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната
банка в София, България за осъществяването на споделени услуги и други функции на
Групата на Световната банка
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Съдебни и арбитражни производства
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
13 932 400
11 791 600
2 138 600
2 200
6 220 300
37 600
6 182 700
20 152 700
18 131 000
15 099 100
2 655 900
376 000
92 369 100
92 369 100
110 500 100

С Т Р.
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БРОЙ 1

Сума
(в лева)

1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
I. Общо ведомствени разходи
444 690 600
от тях за:
Персонал
335 047 500
Издръжка
66 757 100
Капиталови разходи
42 886 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
5 966 000
от тях за:
Концесионна дейност по Закона за концесиите
5 946 000
Кампания „Вземи си касовата бележка“
20 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
450 656 600
1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на
ЕС“
I. Общо ведомствени разходи
1 538 000
от тях за:
Персонал
958 000
Издръжка
580 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 538 000
1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
I. Общо ведомствени разходи
49 570 000
от тях за:
Персонал
40 708 900
Издръжка
8 861 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
49 570 000
1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
I. Общо ведомствени разходи
2 157 700
от тях за:
Персонал
1 921 700
Издръжка
236 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 720 000
от тях за:
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България
1 720 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 877 700
1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
I. Общо ведомствени разходи
263 100
от тях за:
Персонал
241 400
Издръжка
21 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
33 600
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
33 600
ІІІ. Общо разходи (I+II)
296 700
1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
39 385 700
от тях за:
Персонал
9 688 300
Издръжка
24 462 500
Капиталови разходи
5 234 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 605 000
от тях за:

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Отпечатване и контрол върху ценни книжа
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за
възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 2 3

Сума
(в лева)
105 000
1 500 000
40 990 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
569 668 500
415 456 500
105 712 900
48 499 100
107 914 000
677 582 500

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
1100.01.00
Политика в областта на развитието на ефективна
дипломатическа служба
1100.01.01
Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на
дипломатическата служба“
1100.01.02
Бюджетна
програма
„Управление
на
задграничните
представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“
1100.02.00
Политика в областта на публичната дипломация
1100.02.01
Бюджетна програма „Публични дейности“
1100.02.02
Бюджетна програма „Културна дипломация“
1100.03.00
Политика в областта на активната двустранна и многостранна
дипломация
1100.03.01
Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и
НАТО“
1100.03.02
Бюджетна програма „Двустранни отношения“
1100.03.03
Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
1100.03.04
Бюджетна програма „Европейска политика“
1100.03.05
Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
1100.03.06
Бюджетна
програма
„Осигуряване
и
контрол
на
външнополитическата дейност“
1100.03.07
Бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и
хуманитарни въпроси“
Общо:

Сума
(в лева)
128 447 700
33 159 600
95 288 100
1 189 700
804 000
385 700
20 920 500
190 000
170 000
11 879 700
240 000
1 840 800
600 000
6 000 000
150 557 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
33 159 600
от тях за:
Персонал
21 260 100
Издръжка
6 619 100
Капиталови разходи
5 280 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
33 159 600
1100.01.02 Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на
българските граждани в чужбина“
I. Общо ведомствени разходи
94 788 100
от тях за:
Персонал
15 500 300
Издръжка
76 388 800
Капиталови разходи
2 899 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
500 000
от тях за:
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина
500 000

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 2 5

Сума
(в лева)

ІІІ. Общо разходи (I+II)
95 288 100
1100.02.01 Бюджетна програма „Публични дейности“
I. Общо ведомствени разходи
804 000
от тях за:
Персонал
587 600
Издръжка
192 800
Капиталови разходи
23 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
804 000
1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“
I. Общо ведомствени разходи
385 700
от тях за:
Персонал
238 700
Издръжка
147 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
385 700
1100.03.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“
I. Общо ведомствени разходи
190 000
от тях за:
Издръжка
190 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
190 000
1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“
I. Общо ведомствени разходи
170 000
от тях за:
Издръжка
170 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
170 000
1100.03.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
I. Общо ведомствени разходи
320 000
от тях за:
Издръжка
320 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
11 559 700
от тях за:
Членски внос в Бюджета на Съвета на Европа, Редовния бюджет на ООН,
Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни
организации
11 559 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
11 879 700
1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“
I. Общо ведомствени разходи
240 000
от тях за:
Издръжка
240 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
240 000
1100.03.05 Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
I. Общо ведомствени разходи
1 840 800
от тях за:
Издръжка
1 840 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 840 000
1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“

С Т Р.
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БРОЙ 1

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи
600 000
от тях за:
Издръжка
600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
600 000
1100.03.07 Бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни
въпроси“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
6 000 000
от тях за:
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ
6 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
6 000 000
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
132 498 200
37 586 700
86 708 500
8 203 000
18 059 700
150 557 900

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
Сума
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
(в лева)
№ 891 от 2020 г.
1200.01.00
Политика в областта на отбранителните способности
1 530 716 400
1200.01.01
Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените
сили“
1 015 639 700
1200.01.02
Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
20 610 200
1200.01.03
Бюджетна програма „Военна полиция“
41 372 000
1200.01.04
Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
112 257 100
1200.01.05
Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“
34 302 500
1200.01.06
Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
10 998 100
1200.01.07
Бюджетна програма „Военно образование“
8 800 000
1200.01.08
Бюджетна
програма
„Административно
осигуряване,
инфраструктура и управление на риска“
199 377 600
1200.01.09
Бюджетна програма „Сили за специални операции“
32 359 200
1200.01.10
Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“
55 000 000
1200.02.00
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
94 400 300
1200.02.01
Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно
сътрудничество“
32 158 300
1200.02.02
Бюджетна програма „Военно разузнаване“
62 242 000
Общо:
1 625 116 700
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ІІІ. Общо разходи (I + II)
1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии за курсанти и студенти
ІІІ. Общо разходи (I + II)

Сума
(в лева)
1 015 496 000
859 533 800
119 911 200
36 051 000
143 700
143 700
1 015 639 700
20 538 200
17 699 000
2 505 200
334 000
72 000
72 000
20 610 200
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БРОЙ 1

Сума
(в лева)

1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“
I. Общо ведомствени разходи
41 372 000
от тях за:
Персонал
38 642 000
Издръжка
1 882 000
Капиталови разходи
848 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
41 372 000
1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
I. Общо ведомствени разходи
112 232 100
от тях за:
Персонал
85 109 100
Издръжка
22 825 000
Капиталови разходи
4 298 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
25 000
от тях за:
Стипендии за студенти
20 000
Членски внос в Международния комитет по военна медицина
5 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
112 257 100
1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“
I. Общо ведомствени разходи
34 300 700
от тях за:
Персонал
21 691 000
Издръжка
10 439 700
Капиталови разходи
2 170 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 800
от тях за:
Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS
1 800
ІІІ. Общо разходи (I + II)
34 302 500
1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
I. Общо ведомствени разходи
10 994 100
от тях за:
Персонал
7 877 000
Издръжка
2 703 100
Капиталови разходи
414 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
4 000
от тях за:
Членски внос в Българския институт за стандартизация
4 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
10 998 100
1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“
I. Общо ведомствени разходи
8 800 000
от тях за:
Издръжка
8 800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
8 800 000
1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на
риска“
I. Общо ведомствени разходи
195 298 100
от тях за:
Персонал
90 916 900
Издръжка
58 590 200
Капиталови разходи
45 791 000

БРОЙ 1
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С Т Р. 2 9

Сума
(в лева)
4 079 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. в Министерството на отбраната
600 000
За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)
3 198 000
Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България
262 000
Членски внос в Международната организация за армейски спорт (CIMS)
19 500
ІІІ. Общо разходи (I + II)
199 377 600
1200.01.09 Бюджетна програма „Сили за специални операции“
I. Общо ведомствени разходи
32 358 200
от тях за:
Персонал
30 444 200
Издръжка
1 539 000
Капиталови разходи
375 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 000
от тях за:
Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н-24/17.08.2010 г.
1 000
ІІІ. Общо разходи (I + II)
32 359 200
1200.01.10 Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“
I. Общо ведомствени разходи
55 000 000
от тях за:
Капиталови разходи
55 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
55 000 000
1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
I. Общо ведомствени разходи
14 891 200
от тях за:
Издръжка
14 891 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
17 267 100
от тях за:
Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и
административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.
17 267 100
ІІІ. Общо разходи (I + II)
32 158 300
1200.02.02 Бюджетна програма „Военно разузнаване“
I. Общо ведомствени разходи
62 242 000
от тях за:
Персонал
53 153 000
Издръжка
7 074 000
Капиталови разходи
2 015 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I + II)
62 242 000
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I + II)

Сума
(в лева)
1 603 522 600
1 205 066 000
251 160 600
147 296 000
21 594 100
1 625 116 700
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БРОЙ 1

8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
Сума
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
(в лева)
№ 891 от 2020 г.
1300.01.00
Политика в областта на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред
1 139 916 100
1300.01.01
Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред и превенция“
1 139 916 100
1300.02.00
Политика в областта на защитата на границите и контрол на
миграционните процеси
274 479 800
1300.02.01
Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната
граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“
274 479 800
1300.03.00
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на
населението при извънредни ситуации
332 486 700
1300.03.01
Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации“
332 486 700
1300.04.00
Политика в областта на управлението и развитието на
системата на Министерството на вътрешните работи
203 390 800
1300.04.01
Бюджетна
програма
„Информационно
осигуряване
и
административно обслужване“
156 473 500
1300.04.02
Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
23 134 200
1300.04.03
Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и
квалификация“
23 783 100
Общо:
1 950 273 400
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред
и превенция“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
1 139 901 400
от тях за:
Персонал
1 101 672 400
Издръжка
34 099 300
Капиталови разходи
4 129 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
14 700
от тях за:
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (TISPOL и др.)
14 700
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 139 916 100
1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и
контрол на миграционните процеси“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

274 479 800
260 146 600
14 265 000
68 200
274 479 800

БРОЙ 1
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Сума
(в лева)
1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари,
бедствия и извънредни ситуации“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
332 426 700
от тях за:
Персонал
316 073 500
Издръжка
15 228 000
Капиталови разходи
1 125 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
60 000
от тях за:
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF,
БИС, Асоциация на лицата за оценяване съответствието на строителни продукти и др.)
60 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
332 486 700
1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“
I. Общо ведомствени разходи
156 045 900
от тях за:
Персонал
98 369 600
Издръжка
50 272 400
Капиталови разходи
7 403 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
427 600
от тях за:
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC,
Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI,
DCAF, Годишна вноска на Република България към административния бюджет на МОМ
и за функционирането на ШИС и др.)
427 600
ІІІ. Общо разходи (I+II)
156 473 500
1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
I. Общо ведомствени разходи
23 134 200
от тях за:
Персонал
21 000 200
Издръжка
2 114 000
Капиталови разходи
20 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
23 134 200
1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“
I. Общо ведомствени разходи
21 230 400
от тях за:
Персонал
16 074 100
Издръжка
2 956 300
Капиталови разходи
2 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
2 552 700
от тях за:
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на
ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска
асоциация на пожарникарските колежи и др.)
2 700
Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з1008/24.08.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 67/01.09.2015 г.)
2 550 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
23 783 100
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи

Сума
(в лева)

С Т Р.
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I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 1

1 947 218 400
1 813 336 400
118 935 000
14 947 000
3 055 000
1 950 273 400

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
1400.01.00
Политика в областта на правосъдието
1400.01.01
Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на
съдебната система“
1400.01.02
Бюджетна програма „Регистри“
1400.01.03
Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
1400.01.04
Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
1400.02.00
Политика в областта на изпълнение на наказанията
1400.02.01
Бюджетна програма „Затвори - изолация на правонарушителите“
1400.02.02
Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
1400.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
126 986 400
13 850 000
32 992 300
69 966 500
10 177 600
225 963 900
156 946 900
69 017 000
11 864 600
364 814 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
I. Общо ведомствени разходи
12 950 000
от тях за:
Персонал
9 232 900
Издръжка
3 717 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
900 000
от тях за:
Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления
210 000
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие
450 000
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления
240 000
Дължими суми по влезли в сила решения на международни съдилища, международни
арбитражни съдилища или по споразумения, вкл. по реда на Глава III „А“ от Закона за
съдебната власт
ІІІ. Общо разходи (I+II)
13 850 000
1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“
I. Общо ведомствени разходи
32 992 300
от тях за:
Персонал
19 102 600
Издръжка
8 212 700
Капиталови разходи
5 677 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
32 992 300
1400.01.03 Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
I. Общо ведомствени разходи
69 418 000
от тях за:
Персонал
62 976 200
Издръжка
5 125 300
Капиталови разходи
1 316 500
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската
заповед за арест
Издръжка за дейности по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни
актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване
от свобода
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.01.04 Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка по Закона за правната помощ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.02.01 Бюджетна програма „Затвори - изолация на правонарушителите“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража и правилника за неговото прилагане
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.02.02 Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
548 500
328 500
220 000
69 966 500
820 600
657 500
158 100
5 000
9 357 000
9 357 000
10 177 600
140 861 300
119 205 600
18 676 200
2 979 500
16 085 600
2 140 400
13 945 200
156 946 900
67 303 500
62 622 500
2 220 000
2 461 000
1 713 500
1 713 500
69 017 000
11 864 600
5 771 000
4 025 600
2 068 000
11 864 600

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
336 210 300
279 568 300
42 135 000
14 507 000
28 604 600
364 814 900

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 1

10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
1500.01.00
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение
на работници и трудовата миграция
1500.01.01
Бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“
1500.01.02
Бюджетна програма „Свободно движение на работници и трудова
миграция“
1500.02.00
Политика в областта на трудовите отношения
1500.02.01
Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
1500.03.00
Политика в областта на социалното подпомагане и
равнопоставеността на жените и мъжете
1500.03.01
Бюджетна програма „Социални помощи“
1500.03.02
Бюджетна програма „Равнопоставеност на жените и мъжете“
1500.04.00
1500.04.01
1500.05.00
1500.05.01
1500.06.00
1500.06.01
1500.06.02
1500.07.00

Политика в областта на хората с увреждания
Бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“
Политика в областта на социалното включване

Сума
(в лева)
137 642 400
137 368 900
273 500
20 286 500
20 286 500
269 897 600
269 760 800
136 800
721 971 400
721 971 400
673 060 400

Бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“
673 060 400
Политика в областта на жизненото равнище, демографското
развитие и социалните инвестиции
1 078 200
Бюджетна програма „Насърчаване, координация и мониторинг на
демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд“
479 100
Бюджетна програма „Насърчаване, развитие и мониторинг на
социалната икономика и корпоративната социална отговорност“
599 100
Бюджетна програма „Администрация“
14 210 900
Общо:
1 838 147 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

1500.01.01 Бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за квалификация и програми за безработни (НПДЗ)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.01.02 Бюджетна програма „Свободно движение на работници и трудова миграция“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.02.01 Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“

54 368 900
44 858 900
5 850 000
3 660 000
83 000 000
83 000 000
137 368 900
273 500
273 500
273 500

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Проекти и програми за подобряване условията на труд по КСО
Диагностика на професионалните болести по КСО
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.03.01 Бюджетна програма „Социални помощи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Месечни помощи по Закона за социално подпомагане
Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане
Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане
Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г.
Други помощи по Закона за социално подпомагане
Проект обществени трапезарии
Целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и
социалната подкрепа
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и
социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на
военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните на
Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Еднократна финансова подкрепа под формата на ваучери за храна за пенсионери с
размер на месечна пенсия от 300,01 до 369 лв. включително
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.03.02 Бюджетна програма „Равнопоставеност на жените и мъжете“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.04.01 Бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Финансова подкрепа за хора с трайни увреждания
Финансова подкрепа под формата на целеви помощи за хора с трайни увреждания
Субсидия за специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания (чл. 49
от ЗХУ)
Субсидия за насърчаване и подпомагане на работодатели по Националната програма за

С Т Р. 3 7

Сума
(в лева)
16 286 500
13 776 500
1 700 000
810 000
4 000 000
3 000 000
1 000 000
20 286 500
45 240 800
39 250 800
2 900 000
3 090 000
224 520 000
31 112 000
2 600 000
100 000
3 500 000
860 000
3 000 000
1 500 000
131 200 000
3 648 000
47 000 000
269 760 800
136 800
136 800
136 800
18 857 400
17 204 400
1 603 000
50 000
703 114 000
469 024 000
2 566 000
1 500 000
3 514 600

С Т Р.
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ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
заетост на хората с увреждания (чл. 44 от ЗХУ)
Субсидия за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с
увреждания (чл. 46 от ЗХУ)
Субсидия за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания (чл. 10, ал. 3, т. 8 от
ЗХУ)
Субсидия за възстановяване на работодатели и специализирани предприятия, трудоволечебни бази и кооперации на хората с увреждания, на 30/50 на сто от внесените
осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО (чл. 45 и 50 от ЗХУ)
Субсидия за създаване на центрове за защитена заетост (чл. 51 от ЗХУ)
Субсидия за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (чл. 10, ал. 3, т. 8 от
ЗХУ)
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (чл. 56, ал. 1 от
ЗХУ)
Механизъм лична помощ
Субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания, в
т.ч.:
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
Сдружение „Съюз на слепите в България“
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
Сдружение „Съюз на глухите в България“
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
Сдружение „Център за психологически изследвания“
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1500.05.01 Бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Национална телефонна линия за деца - 116111
Съвет на децата и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)
Помощи по Закона за закрила на детето
Приемни семейства по Закона за закрила на детето
Еднократна помощ при бременност
Еднократна помощ при раждане на дете
Еднократна помощ при осиновяване на дете

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
600 000
500 000
2 840 000
600 000
270 000
2 000 000
214 600 000
5 099 400
709 600
282 900
722 200
212 800
478 400
112 700
372 600
406 000
92 000
193 200
312 800
287 500
59 800
52 900
59 800
236 900
51 800
230 000
113 900
51 800
59 800
721 971 400
58 169 900
52 519 900
5 600 000
50 000
614 890 500
250 000
300 000
13 765 000
28 080 000
1 650 000
23 350 000
175 000

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 3 9

Сума
(в лева)
2 520 000

Еднократна помощ за отглеждане на близнаци
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в
редовна форма на обучение
1 440 000
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас
16 800 000
Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас
18 750 000
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и
автобусния транспорт в страната за многодетни майки
667 000
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година
34 080 000
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст
293 991 000
Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане
172 000 000
Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
7 000 000
Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и
трайни увреждания“ (БЧК, МЗ, МТСП)
72 500
ІІІ. Общо разходи (I+II)
673 060 400
1500.06.01 Бюджетна програма „Насърчаване, координация и мониторинг на демографското
развитие, жизненото равнище и доходите от труд“
I. Общо ведомствени разходи
319 100
от тях за:
Персонал
319 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
160 000
от тях за:
Националната програма за реформи в областта на минималната заплата и неравенствата
в доходите
50 000
План (2019, 2020 и 2021 г.) за изпълнение на Стратегията за активен живот на
възрастните хора и Комуникационния план за изпълнение на стратегията
110 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
479 100
1500.06.02 Бюджетна програма „Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и
корпоративната социална отговорност“
I. Общо ведомствени разходи
319 100
от тях за:
Персонал
319 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
280 000
от тях за:
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми
180 000
План (2019, 2020 и 2021 г.) за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална
100 000
отговорност
ІІІ. Общо разходи (I+II)
599 100
1500.07.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
14 210 900
от тях за:
Персонал
5 528 400
Издръжка
4 222 500
Капиталови разходи
4 460 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
14 210 900
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната
политика
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
208 182 900

С Т Р.
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Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 1

174 187 400
21 875 500
12 120 000
1 629 964 500
1 838 147 400

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

11. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
1600.01.00
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола
на общественото здраве
1600.01.01
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
1600.01.02
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните
болести“
1600.01.03
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
1600.01.04
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични
вещества“
1600.02.00
Политика в областта на диагностиката и лечението
1600.02.01
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна
информация и електронно здравеопазване“
1600.02.02
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на
специфични групи от населението“
1600.02.03
Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
1600.02.04
Бюджетна програма „Психиатрична помощ“
1600.02.05
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
1600.02.06
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в
неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“
1600.03.00
Политика в областта на лекарствените продукти и
медицинските изделия
1600.03.01
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти
и медицински изделия“
1600.04.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
144 455 300
26 787 500
7 188 700
108 816 000
1 663 100
572 225 100
27 107 800
120 966 800
253 351 700
77 851 200
35 596 000
57 351 600
37 133 100
37 133 100
30 168 500
783 982 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка

Сума
(в лева)
26 681 500
22 747 800
3 933 700
106 000
100 000
6 000
26 787 500
5 287 300
4 327 400
959 900
1 901 400
1 850 000
31 100

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

БРОЙ 1

Сума
(в лева)

Средства за участие на Република България в Международната асоциация на
националните институти по обществено здраве и други
20 300
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7 188 700
1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
I. Общо ведомствени разходи
24 549 800
от тях за:
Персонал
21 591 200
Издръжка
2 958 600
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
84 266 200
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
3 856 200
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
45 000 000
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка
60 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
35 350 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
108 816 000
1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“
I. Общо ведомствени разходи
773 100
от тях за:
Персонал
568 300
Издръжка
204 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
890 000
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми
160 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
730 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 663 100
1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и
електронно здравеопазване“
I. Общо ведомствени разходи
18 091 800
от тях за:
Персонал
11 554 700
Издръжка
1 637 100
Капиталови разходи
4 900 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 016 000
от тях за:
Разходи за придобиване на специалност
9 000 000
Средства за участие на Република България в Европейската асоциация за инспекция и
надзор в здравеопазването и социалната сфера и други
16 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
27 107 800
1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от
населението“
I. Общо ведомствени разходи
15 850 000
от тях за:
Персонал
3 287 900
Издръжка
1 862 100
Капиталови разходи
10 700 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
105 116 800
от тях за:
Разходи за дейности за насърчаване на донорството – национална програма
1 800 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
83 061 400
Капиталови трансфери за придобиване на материални дълготрайни активи и основен
ремонт на лечебните заведения
20 255 400
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Сума
(в лева)

ІІІ. Общо разходи (I+II)
120 966 800
1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
I. Общо ведомствени разходи
195 651 700
от тях за:
Персонал
175 993 200
Издръжка
19 658 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
57 700 000
от тях за:
Разходи за осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация
200 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
57 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
253 351 700
1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ“
I. Общо ведомствени разходи
41 781 200
от тях за:
Персонал
32 748 800
Издръжка
9 032 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
36 070 000
от тях за:
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
36 070 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
77 851 200
1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
I. Общо ведомствени разходи
15 265 200
от тях за:
Персонал
11 027 000
Издръжка
4 238 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
20 330 800
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
20 330 800
ІІІ. Общо разходи (I+II)
35 596 000
1600.02.06 Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение,
майчино и детско здравеопазване“
I. Общо ведомствени разходи
30 601 600
от тях за:
Персонал
22 622 700
Издръжка
7 978 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
26 750 000
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
2 000 000
Разходи за дейности по асистирана репродукция
20 000 000
Разходи за изпълнение на национални програми
4 690 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ
60 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
57 351 600
1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“
I. Общо ведомствени разходи
11 249 700
от тях за:
Персонал
9 669 200
Издръжка
1 580 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
25 883 400
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти
25 852 000
Средства за участие на Република България в Системата за сътрудничество в областта
31 400
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на фармацевтичните инспекции и други
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Разходи за придобиване на специалност
Субсидии за Българския Червен кръст
Субсидии за отбранително-мобилизационна подготовка
Средства за участие на Република България в Световната здравна организация,
Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и други
Капиталови трансфери за Българския червен кръст
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
37 133 100
21 232 500
15 944 600
5 287 900
8 936 000
2 212 000
5 200 000
36 000
488 000
1 000 000
30 168 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
407 015 400
332 082 800
59 332 600
15 600 000
376 966 600
783 982 000

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

12. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
1700.01.00
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
предучилищно и училищно образование. Учене през целия
живот
1700.01.01
Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
1700.01.02
Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“
1700.01.03
Бюджетна програма „Училищно образование“
1700.01.04
Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и
учениците“
1700.01.05
Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
1700.01.06
Бюджетна програма „Учене през целия живот“
1700.02.00
Политика в областта на равен достъп до качествено висше
образование и развитие на научния потенциал
1700.02.01
Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на
качеството във висшето образование“
1700.02.02
Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
1700.02.03
Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
1700.02.04
Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен
потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на
знанието“
1700.02.05
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния
потенциал за интегриране в европейското изследователско
пространство и глобалната информационна мрежа“
1700.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)

703 550 400
126 441 400
126 729 800
421 450 000
9 235 100
16 806 800
2 887 300
97 403 100
18 167 100
10 193 400
4 013 400

43 219 000
21 810 200
7 266 100
808 219 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и
училищното образование“
I. Общо ведомствени разходи
35 325 400
от тях за:
Персонал
21 879 400
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
17 879 400
Издръжка
5 366 000
Капиталови разходи
8 080 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
91 116 000
от тях за:
Средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието по чл.
286 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
76 000 000
Средства за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем
на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО
14 700 000
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за
качеството на образователния продукт
400 000
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
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Награди за особени заслуги към българската държава и нация
Ежегодни награди за директори и учители с принос в развитието на образователното
дело
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г.
Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г.
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 328/2017 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.03 Бюджетна програма „Училищно образование“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети за държавните училища
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.04 Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.05 Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за българските неделни училища в чужбина съгласно чл. 20 от ПМС №
90/2018 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.01.06 Бюджетна програма „Учене през целия живот“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
6 000
10 000
126 441 400
77 894 000
73 430 000
5 030 200
4 464 000
48 835 800
35 100 000
1 100 000
12 635 800
126 729 800
399 450 000
358 779 900
3 058 800
37 915 100
2 755 000
22 000 000
22 000 000
421 450 000
9 235 100
3 483 800
2 119 600
5 751 300
9 235 100
4 306 800
2 150 800
560 400
2 156 000
12 500 000
12 500 000
16 806 800
2 887 300
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Сума
(в лева)
2 184 300
703 000

Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 887 300
1700.02.01 Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето
образование“
I. Общо ведомствени разходи
18 030 300
от тях за:
Персонал
2 484 500
Издръжка
15 545 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
136 800
от тях за:
Пълноправно членство на Националната агенция за оценяване и акредитация в
Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието
(ENQA) и в Централната и източноевропейската асоциация на агенциите за осигуряване
на качеството на образованието (CEENQA)
12 700
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното
представителство на студентските съвети
124 100
ІІІ. Общо разходи (I+II)
18 167 100
1700.02.02 Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
I. Общо ведомствени разходи
1 257 400
от тях за:
Персонал
641 200
Издръжка
616 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
8 936 000
от тях за:
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти
1 956 000
Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно наета квартира
съгласно Наредбата за ползване на студентските общежития и столове
200 000
Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития
6 780 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
10 193 400
1700.02.03 Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
I. Общо ведомствени разходи
3 013 400
от тях за:
Персонал
880 300
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
624 600
Издръжка
2 133 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
1 000 000
от тях за:
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен
и културен обмен
300 000
Членски внос в Европейския университетски институт (EUI), Международния алианс за
възпоменание на Холокоста и други
400 000
Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и
правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен
университет, Република Молдова
300 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 013 400
1700.02.04 Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за
изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на
икономика, базирана на знанието“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал

39 993 700
15 981 100
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БРОЙ 1

Сума
(в лева)
1 969 900
23 349 400
663 200
3 225 300

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии за докторанти
29 800
Членски внос по Споразумение между правителството на Република България и
EUMETSAT, Споразумение за сътрудничество между Република България и Европейския
център за средносрочни прогнози на времето (ECMWF) и други
3 132 500
Награди за научни конкурси
63 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
43 219 000
1700.02.05 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране
в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
I. Общо ведомствени разходи
11 853 500
от тях за:
Персонал
1 168 100
Издръжка
10 685 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 956 700
от тях за:
Средства за Българо-американската комисия за образователен обмен съгласно
Споразумение между правителството на Република България и правителството на
Съединените американски щати
350 000
Членски внос в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), Обединения
институт за ядрени изследвания в Дубна, Програма Евратом и за европейските научни
инфраструктури
Средства за Македонския научен институт
Средства за Българското сдружение на родовете от Македония
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1700.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 471 700
100 000
35 000
21 810 200
7 266 100
5 562 100
1 604 000
100 000
7 266 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и
науката
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
610 513 000
488 625 500
43 283 100
110 289 300
11 598 200
197 706 600
808 219 600

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
1800.01.00
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство
1800.01.01
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“
1800.01.02
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото
културно наследство и визуалните изкуства“
1800.02.00
Политика в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до
качествено художествено образование
1800.02.01
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
1800.02.02
Бюджетна програма „Филмово изкуство“
1800.02.03
Бюджетна програма „Сценични изкуства“
1800.02.04
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
1800.02.05
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната
собственост“
1800.02.06
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската
култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и
читалища“
1800.02.07
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в
чужбина“
1800.02.08
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и
културата“
1800.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
27 292 900
10 948 700
16 344 200
211 851 300
8 327 800
17 358 200
119 979 600
1 240 000
500 700
9 205 200
4 490 300
50 749 500
5 532 900
244 677 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“
I. Общо ведомствени разходи
4 716 000
от тях за:
Персонал
2 756 700
Издръжка
1 709 300
Капиталови разходи
250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
6 232 700
от тях за:
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими
археологически културни ценности - Закон за културното наследство
3 000 000
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните
ценности - Закон за културното наследство
3 000 000
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на
недвижимото културно наследство
6 700
Субсидия за Националния дарителски фонд „13 века България“
226 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
10 948 700
1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и
визуалните изкуства“

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Международния съвет на музеите, Международната федерация на
филмовите архиви
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно
наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за творчески проекти и други разходи за създаване, съхраняване и
разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и
популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово изкуство“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в областта на филмовото изкуство (Европейски фонд „Евроимаж“ и
Европейската аудиовизуална обсерватория)
Субсидии за творчески проекти за създаване и разпространение на български филми и
копродукции с българско участие на основание ЗФИ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.03 Бюджетна програма „Сценични изкуства“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в областта на сценичните изкуства (Международната организация на
куклените театри)
Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването
и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.02.04 Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
15 379 400
8 994 300
6 357 200
27 900
964 800
4 800
960 000
16 344 200
115 300
85 500
29 800
8 212 500

8 212 500
8 327 800
1 060 400
336 100
724 300
16 297 800
297 800
16 000 000
17 358 200
118 028 900
88 373 600
26 083 600
3 571 700
1 950 700
700
1 950 000
119 979 600
500 000
500 000

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 5 1

Сума
(в лева)
740 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии и други разходи за фестивали, конкурси, събития и чествания
740 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 240 000
1800.02.05 Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
I. Общо ведомствени разходи
442 700
от тях за:
Персонал
249 700
Издръжка
193 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
58 000
от тях за:
Членски внос в Световната организация за интелектуална собственост
58 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
500 700
1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
I. Общо ведомствени разходи
5 650 700
от тях за:
Персонал
3 879 900
Издръжка
1 770 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
3 554 500
от тях за:
Членски внос във Фонда за опазване на нематериалното културно наследство на
ЮНЕСКО
2 700
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на литературното
наследство на основание ЗЗРК
400 000
Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за
награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание
ЗЗРК
325 000
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията
274 800
Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и
информираност“
2 000 000
Субсидия за Съюза на народните читалища
140 000
Субсидия за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа
412 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
9 205 200
1800.02.07 Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
I. Общо ведомствени разходи
4 425 100
от тях за:
Персонал
982 900
Издръжка
3 442 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
65 200
от тях за:
Членски внос в областта на международното културно сътрудничество
65 200
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 490 300
1800.02.08 Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
I. Общо ведомствени разходи
50 241 100
от тях за:
Персонал
44 715 400
Издръжка
5 328 800
Капиталови разходи
196 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
508 400
от тях за:
Стипендии съгласно ПМС № 328/2017 г.
508 400

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
50 749 500
5 532 900
2 948 600
2 217 800
366 500
5 532 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
206 092 500
153 322 700
48 356 800
4 413 000
38 584 600
244 677 100

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

14. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
1900.01.00
Политика в областта на опазването и ползването на
компонентите на околната среда
1900.01.01
Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на
Република България“
1900.01.02
Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на
отпадъците и опазване на почвите“
1900.01.03
Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в
атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
1900.01.04
Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на
екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
1900.01.05
Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в
процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за
контрол“
1900.01.06
Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху
околната среда“
1900.01.07
Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на
климата“
1900.02.00
Политика в областта на Националната система за мониторинг
на околната среда и информационна обезпеченост
1900.02.01
Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на
околната среда и информационна обезпеченост“
1900.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
31 539 600
8 391 200
3 957 200
2 408 600
9 046 700
1 968 400
4 943 800
823 700
13 526 300
13 526 300
19 579 900
64 645 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
I. Общо ведомствени разходи
8 391 200
от тях за:
Персонал
6 003 600
Издръжка
2 236 700
Капиталови разходи
150 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ІІІ. Общо разходи (I+II)
8 391 200
1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на
почвите“
I. Общо ведомствени разходи
3 957 200
от тях за:
Персонал
3 088 000
Издръжка
867 000
Капиталови разходи
2 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 957 200
1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух“

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
2 408 600
1 860 700
546 400
1 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 408 600
1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове и генетичните им ресурси“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 896 700
5 993 700
2 705 000
198 000

150 000
от тях за:
Средства за изплащане на обезщетения за щети, нанесени от кафява мечка и корморан,
съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча
150 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
9 046 700
1900.01.05 Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на
решения и прилагане на механизмите за контрол“
I. Общо ведомствени разходи
1 968 400
от тях за:
Персонал
1 703 700
Издръжка
264 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 968 400
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 943 800
3 676 800
819 700
447 300
4 943 800
823 700
532 400
291 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)
823 700
1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и
информационна обезпеченост“
I. Общо ведомствени разходи
13 526 300
от тях за:
Персонал
7 190 600
Издръжка
4 723 100
Капиталови разходи
1 612 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 5 5

Сума
(в лева)

ІІІ. Общо разходи (I+II)
1900.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 526 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 579 900

19 579 900
12 579 500
6 024 200
976 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и
водите
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
64 495 800
42 629 000
18 478 100
3 388 700
150 000
64 645 800

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

15. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
2000.01.00
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност
2000.01.01
Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на
процедури по предоставяне на административни услуги“
2000.01.02
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и
иновациите“
2000.01.03
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална
собственост“
2000.01.04
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа
развитието на икономиката“
2000.01.05
Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в
единния европейски пазар“
2000.01.06
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти,
съфинансирани от ЕС“
2000.01.07
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката“
2000.01.08
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на
държавната собственост“
2000.01.09
Бюджетна програма „Защита на потребителите“
2000.02.00
Политика в областта на ефективното външноикономическо
сътрудничество
2000.02.01
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие
в търговската политика на Европейския съюз“
2000.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
74 163 100
4 002 700
9 942 900
3 739 300
26 645 900
895 500
405 600
10 188 600
13 164 400
5 178 200
18 245 500
18 245 500
8 920 700
101 329 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по
предоставяне на административни услуги“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния
иновационен фонд

4 002 700
3 654 600
348 100
4 002 700
4 312 900
1 081 800
3 231 100
5 630 000
5 630 000

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 5 7

Сума
(в лева)

ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на
икономиката“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация

9 942 900
3 739 300
3 049 500
689 800
3 739 300

24 795 900
20 158 300
4 461 300
176 300

1 850 000
1 850 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
26 645 900
2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски
пазар“
I. Общо ведомствени разходи
895 500
от тях за:
Персонал
794 400
Издръжка
101 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
895 500
2000.01.06 Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.01.07 Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката“

405 600
266 800
138 800
405 600

I. Общо ведомствени разходи
1 188 600
от тях за:
Персонал
915 400
Издръжка
271 200
Капиталови разходи
2 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
9 000 000
от тях за:
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите
9 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
10 188 600
2000.01.08 Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната
собственост“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

4 664 400
3 354 700
1 085 700

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
224 000
8 500 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на
обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда
8 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
13 164 400
2000.01.09 Бюджетна програма „Защита на потребителите“
I. Общо ведомствени разходи
5 108 200
от тях за:
Персонал
4 279 400
Издръжка
759 000
Капиталови разходи
69 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
70 000
от тях за:
Подпомагане на представителни сдружения на потребителите на основание Закона за
защита на потребителите
70 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 178 200
2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската
политика на Европейския съюз“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2000.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 245 500
3 901 600
14 023 900
320 000
18 245 500
8 920 700
6 023 300
2 288 400
609 000
8 920 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
76 279 300
47 479 800
27 398 400
1 401 100
25 050 000
101 329 300

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

16. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА
2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
2100.01.00
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и
ефикасно използване на публичните финанси и финансовите
инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството
на жизнената среда
2100.01.01
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие и управление на финансовите
инструменти за регионално и местно развитие и териториално
сътрудничество“
2100.01.02
Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на
маргинализирани групи от населението“
2100.02.00
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на
техническата инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното управление на
водните ресурси и геозащита
2100.02.01
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна
инфраструктура“
2100.02.02
Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство,
геозащита, водоснабдяване и канализация“
2100.03.00
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес
чрез усъвършенстване на информационните системи на
кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на
превантивния и текущ контрол в строителството и на
строителните продукти
2100.03.01
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на
строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
2100.03.02
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
2100.04.00
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
2100.04.01
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната
собственост, държавното участие в търговските дружества и
държавни предприятия и развитие на публично-частното
партньорство и концесионирането“
2100.04.02
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно
обслужване на населението“
2100.05.00
Бюджетна програма „Ефективна администрация и
координация“
Общо:

Сума
(в лева)

3 588 000

2 864 000
724 000

852 309 100
804 435 900
47 873 200

34 367 800
12 061 600
22 306 200
4 317 000

984 000
3 333 000
16 339 200
910 921 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и
териториално сътрудничество“
I. Общо ведомствени разходи
2 864 000
от тях за:
Персонал
1 804 000
Издръжка
1 060 000
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

БРОЙ 1

Сума
(в лева)

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 864 000

2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи
от населението“
I. Общо ведомствени разходи
724 000
от тях за:
Персонал
547 000
Издръжка
27 000
Капиталови разходи
150 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
724 000
2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
I. Общо ведомствени разходи
114 866 200
от тях за:
Персонал
56 207 800
Издръжка
56 011 200
Капиталови разходи
2 647 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
689 569 700
от тях за:
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
247 703 000
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
605 000
Изграждане и основен ремонт на републиканската пътна мрежа
431 222 700
Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни
права)
39 000
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
10 000 000
Системен мониторинг на шума
ІІІ. Общо разходи (I+II)
804 435 900
2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита,
водоснабдяване и канализация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Изготвяне на устройствени планове
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на
Република България
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите
Охрана на ВиК обекти
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
Консултантски услуги за ДИЗ
Подготвителни и проучвателни дейности, предхождащи изграждането на
инфраструктурни обекти
ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 377 000
2 167 000
328 800
881 200
44 496 200
4 524 700
1 600 000
540 000
80 600
37 502 100
208 500
40 300
47 873 200

2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и
инвестиционния процес в строителството“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал

12 061 600
9 294 500

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 6 1

Сума
(в лева)
2 551 800
215 300

Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
12 061 600
2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
I. Общо ведомствени разходи
22 306 200
от тях за:
Персонал
9 174 600
Издръжка
9 636 300
Капиталови разходи
3 495 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
22 306 200
2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното
участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното
партньорство и концесионирането“
I. Общо ведомствени разходи
984 000
от тях за:
Персонал
946 000
Издръжка
38 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
984 000
2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на
населението“
I. Общо ведомствени разходи
3 333 000
от тях за:
Персонал
2 254 000
Издръжка
870 000
Капиталови разходи
209 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 333 000
2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
I. Общо ведомствени разходи
16 339 200
от тях за:
Персонал
6 341 800
Издръжка
9 422 400
Капиталови разходи
575 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
16 339 200
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
176 855 200
88 736 700
79 945 500
8 173 000
734 065 900
910 921 100

С Т Р.
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БРОЙ 1

17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
2200.01.00
2200.01.01
2200.01.02
2200.01.03
2200.01.04
2200.01.05
2200.01.06
2200.01.07
2200.01.09
2200.01.10
2200.01.11
2200.01.12
2200.02.00
2200.02.01
2200.03.00
2200.03.01
2200.03.02
2200.04.00

НАИМЕНОВАНИЕ
Политика в областта на земеделието и селските райони
Бюджетна програма „Земеделски земи“
Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
Бюджетна програма „Растениевъдство“
Бюджетна програма „Хидромелиорации“
Бюджетна програма „Животновъдство“
Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
Бюджетна програма „Съвети и консултации“
Бюджетна програма „Земеделска техника“
Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на
горите и дивеча
Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските
територии“
Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари
и лесозащита“
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
186 180 100
47 191 600
79 000
27 531 900
28 845 000
2 975 200
2 319 600
1 070 000
1 225 000
1 096 000
72 908 800
938 000
6 215 200
6 215 200
30 556 300
25 556 300
5 000 000
20 523 600
243 475 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FАО)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:

Сума
(в лева)
46 819 200
36 495 100
7 826 100
2 498 000
372 400
372 400
47 191 600
79 000
79 000
79 000
27 453 500

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Международната организация по лозата и виното (OIV),
Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) и други
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на
обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на
„Напоителни системи“ ЕАД, съгласно § 4а от ПЗР на Закона за водите
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Международния комитет за контрол на животните (ICAR) и
Европейския регионален координационен център за животински генетични ресурси
(ERFP)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

С Т Р. 6 3

Сума
(в лева)
18 568 000
8 392 500
493 000
78 400
78 400
27 531 900
4 845 000
135 000
1 710 000
3 000 000
24 000 000

24 000 000
28 845 000
2 963 200
2 343 000
620 200
12 000

12 000
2 975 200
2 319 600
1 874 000
445 600
2 319 600
1 070 000
786 000
284 000
1 070 000
1 225 000
1 085 000
140 000
1 225 000

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните
и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Администрирана издръжка за отстраняване и унищожаване на мъртви животни
съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108
от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование
Членски внос в Европейската и средиземноморска организация по растителна защита
(EPPO и EUPHRESCO), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE),
Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) и Федерацията на
ветеринарните лекари в Европа (FVE)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM)
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Членски внос в Международния съвет по лова и опазване на дивеча и ОИСР

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
1 096 000
576 000
520 000
1 096 000
67 687 100
56 102 000
10 585 100
1 000 000
5 221 700
1 800 000
2 200 000
1 000 000
10 800

210 900
72 908 800
938 000
413 000
525 000
938 000
6 184 000
4 649 000
1 535 000
31 200
31 200
6 215 200
25 545 000
20 478 000
4 767 000
300 000
11 300
11 300

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 6 5

Сума
(в лева)

ІІІ. Общо разходи (I+II)
25 556 300
2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 000 000
5 000 000
5 000 000
20 523 600
11 378 000
7 679 600
1 466 000
20 523 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието, храните
и горите
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
213 748 200
154 961 100
50 030 100
8 757 000
29 727 000
243 475 200

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

18. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
2300.01.00
Политика в областта на транспорта
2300.01.01
Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната
инфраструктура“
2300.01.02
Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта,
осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“
2300.01.03
Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния
транспорт“
2300.01.04
Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътния транспорт“
2300.02.00
Политика в областта на съобщенията и информационните
технологии
2300.02.01
Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните
технологии“
2300.03.00
Бюджетна
програма
„Административно
обслужване,
медицинска и психологическа експертиза“
Общо:

Сума
(в лева)
247 125 100

241 600 600
4 770 800
753 700
61 136 700
61 136 700
22 608 200
330 870 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
2300.01.02 Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени
превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република
България

50 965 600
28 530 500
18 952 600
3 482 500
190 635 000

190 635 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
241 600 600
2300.01.03 Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт“
I. Общо ведомствени разходи
4 770 800
от тях за:
Персонал
1 317 000
Издръжка
2 650 800
Капиталови разходи
803 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 770 800
2300.01.04 Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“
I. Общо ведомствени разходи

753 700

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 6 7

Сума
(в лева)

от тях за:
Персонал
417 000
Издръжка
296 700
Капиталови разходи
40 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
753 700
2300.02.01 Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии“
I. Общо ведомствени разходи
1 210 700
от тях за:
Персонал
859 900
Издръжка
350 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
59 926 000
от тях за:
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на
универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги
34 894 000
Разпространение от „Български пощи” ЕАД на периодични печатни издания (вестници
и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на
територията на Република България
25 032 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
61 136 700
2300.03.00 Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 608 200
12 095 600
6 347 200
4 165 400
22 608 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
80 309 000
43 220 000
28 598 100
8 490 900
250 561 000
330 870 000

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

19. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
2400.01.00
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно
енергийно развитие
2400.01.01
Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните
предприятия, инфраструктура и пазари“
2400.01.02
Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при
управление на РАО и ИЕЯС“
2400.01.03
Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
2400.01.04
Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране
и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
2400.02.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
68 268 800
1 988 600
61 352 000
2 640 300
2 287 900
5 455 200
73 724 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия,
инфраструктура и пазари“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
1 988 600
от тях за:
Персонал
1 254 900
Издръжка
733 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 988 600
2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и
ИЕЯС“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения“
Капиталови трансфери за фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения“
Капиталови трансфери за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по
изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г.
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка

932 800
633 200
209 600
90 000
60 419 200
42 872 700
7 146 500
10 400 000
61 352 000
2 640 300
2 002 600
477 700

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 6 9

Сума
(в лева)
160 000

Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 640 300
2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на
подземните богатства и геоложките изследвания“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2400.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 287 900
1 617 700
670 200
2 287 900
5 455 200
3 179 600
1 525 600
750 000
5 455 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
13 304 800
8 688 000
3 616 800
1 000 000
60 419 200
73 724 000

С Т Р.
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БРОЙ 1

20. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
2500.01.00
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното
време
2500.01.01
Бюджетна програма „Спорт за учащи“
2500.01.02
Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
2500.02.00
Политика в областта на спорта за високи постижения
2500.02.01
Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
2500.02.02
Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
2500.03.00
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и
съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни
стандарти
2500.03.01
Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
2500.04.00
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри
международни практики за спорта
2500.04.01
Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за
активно международно сътрудничество в сферата на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм“
2500.05.00
Политика в областта на младите хора
2500.05.01
Бюджетна програма „Младите в действие“
2500.06.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
20 370 900
14 661 600
5 709 300
60 636 000
10 542 100
50 093 900
7 086 500
7 086 500
462 800
462 800
6 856 600
6 856 600
2 191 000
97 603 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
2500.01.01 Бюджетна програма „Спорт за учащи“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Стипендии за държавните спортни училища
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в
областта на спорта за учащи
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.01.02 Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в
областта на спорта в свободното време
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
13 314 800
11 593 000
1 721 800
1 346 800
110 400
1 236 400
14 661 600
1 017 800
851 900
165 900
4 691 500
4 691 500
5 709 300

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 7 1

Сума
(в лева)

2500.02.01 Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
I. Общо ведомствени разходи
432 100
от тях за:
Персонал
416 900
Издръжка
15 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
10 110 000
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за
обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с
възможност за класиране на летните олимпийски и паралимпийски игри в Токио 2021 г.,
както и на зимни олимпийски и паралимпийски игри в Пекин 2022 г. и на Европейските
младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали
10 110 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
10 542 100
2500.02.02 Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
I. Общо ведомствени разходи
1 733 500
от тях за:
Персонал
672 900
Издръжка
1 060 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
48 360 400
от тях за:
Плащания на спортисти съгласно чл. 134, т. 2-5 от Закона за физическото възпитание и
спорта
10 630 400
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на
Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на
СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД
180 000
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за
обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за
развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на
състезания от международния спортен календар на територията на Република България и
други спортни дейности
37 550 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
50 093 900
2500.03.01 Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
I. Общо ведомствени разходи
6 386 500
от тях за:
Персонал
490 400
Издръжка
1 333 600
Капиталови разходи
4 562 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
700 000
от тях за:
Капиталови трансфери за финансово подпомагане на проекти на спортни организации
за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения
700 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7 086 500
2500.04.01 Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно
международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм“
I. Общо ведомствени разходи
462 800
от тях за:
Персонал
409 000
Издръжка
53 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
462 800
2500.05.01 Бюджетна програма „Младите в действие“
I. Общо ведомствени разходи
651 200

С Т Р.
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ВЕСТНИК

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2500.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

БРОЙ 1

Сума
(в лева)
477 000
174 200
6 205 400
6 205 400
6 856 600
2 191 000
1 828 400
362 600
2 191 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
26 189 700
16 739 500
4 887 700
4 562 500
71 414 100
97 603 800

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

21. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
3000.01.00
Политика в областта на защитата на националната сигурност
3000.01.01
Бюджетна програма „Национална сигурност“
Общо:

Сума
(в лева)
137 551 000
137 551 000
137 551 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
137 551 000
123 083 500
7 167 500
7 300 000
137 551 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Национална
сигурност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
137 551 000
123 083 500
7 167 500
7 300 000
137 551 000

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 1

22. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И
РАЗУЗНАВАЛЕТНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
3200.01.00
Функционална област „Архив на Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия“
3200.01.01
Бюджетна програма „Достъп до архивните документи и обявяване
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия“
Общо:

Сума
(в лева)
4 348 600
4 348 600
4 348 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
3200.01.01 Бюджетна програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия“
I. Общо ведомствени разходи
4 348 600
от тях за:
Персонал
3 212 600
Издръжка
1 056 000
Капиталови разходи
80 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
4 348 600
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
4 348 600
3 212 600
1 056 000
80 000
4 348 600

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

23. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
3300.01.00
Функционална област „Противодействие и защита
гражданите от дискриминация“
3300.01.01
Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“
Общо:

Сума
(в лева)
на

3 174 000
3 174 000
3 174 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
3300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
3 174 000
2 243 400
730 600
200 000
3 174 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита от дискриминация
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
3 174 000
2 243 400
730 600
200 000
3 174 000

С Т Р.
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24. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
3400.01.00
Функционална област „Защита на личните данни на
физическите лица“
3400.01.01
Бюджетна програма „Защита на физическите лица при
обработването на лични данни и свободното движение на такива
данни“
Общо:

Сума
(в лева)
3 220 500
3 220 500
3 220 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
3400.01.01 Бюджетна програма „Защита на физическите лица при обработването на лични данни и
свободното движение на такива данни“
I. Общо ведомствени разходи
3 220 500
от тях за:
Персонал
2 336 600
Издръжка
634 000
Капиталови разходи
249 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 220 500
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на личните данни
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
3 220 500
2 336 600
634 000
249 900
3 220 500

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

25. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
3500.01.00
Политика в областта на електронното управление
3500.01.01
Бюджетна програма „Електронно управление,
идентификация и информационна сигурност“
Общо:

Сума
(в лева)
електронна

33 066 000
33 066 000
33 066 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

3500.01.01 Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и
информационна сигурност“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

33 066 000
17 550 700
11 124 400
4 390 900
33 066 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Електронно
управление“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
33 066 000
17 550 700
11 124 400
4 390 900
33 066 000

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

26. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
3700.01.00
Функционална област „Осъществяване на превенция и
противодействие на корупцията и публичност на имуществото
на лицата, заемащи висши публични длъжности“
3700.01.01
Бюджетна програма „Превенция и противодействие на корупцията,
публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични
длъжности, установяване конфликт на интереси и отнемане на
незаконно придобитото имущество“
Общо:

Сума
(в лева)

23 400 700

23 400 700
23 400 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
3700.01.01 Бюджетна програма „Превенция и противодействие на корупцията, публичност на
имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на
интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество“
I. Общо ведомствени разходи
23 400 700
от тях за:
Персонал
16 984 000
Издръжка
4 696 700
Капиталови разходи
1 720 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
23 400 700
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
23 400 700
16 984 000
4 696 700
1 720 000
23 400 700

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

27. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
3800.01.00
3800.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
Функционална област „Осигуряване безопасността на
охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран
транспорт“
Бюджетна програма „Държавна охрана“
Общо:

Сума
(в лева)

47 879 500
47 879 500
47 879 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

3800.01.01 Бюджетна програма „Държавна охрана“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

47 879 500
43 123 500
4 456 000
300 000
47 879 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националната служба за охрана
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
47 879 500
43 123 500
4 456 000
300 000
47 879 500

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

28. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
3900.01.00
Политика в областта на информационно-аналитичното
обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо
процеса на вземане на решения с цел защита на националната
сигурност и интересите на Република България
3900.01.01
Бюджетна програма „Разузнаване“
Общо:

Сума
(в лева)

49 958 900
49 958 900
49 958 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
3900.01.01 Бюджетна програма „Разузнаване“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
49 958 900
41 833 900
8 125 000
49 958 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Разузнаване“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
49 958 900
41 833 900
8 125 000
49 958 900

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

29. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4000.01.00
4000.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ

Функционална област „Защита правата на гражданите“
Бюджетна програма „Застъпничество и защита на правата и
свободите на гражданите“
Общо:

Сума
(в лева)
3 639 200
3 639 200
3 639 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
4000.01.01 Бюджетна програма „Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите“
I. Общо ведомствени разходи
3 639 200
от тях за:
Персонал
2 478 200
Издръжка
1 090 000
Капиталови разходи
71 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
3 639 200
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Омбудсмана на Република България
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
3 639 200
2 478 200
1 090 000
71 000
3 639 200

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

30. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4100.01.00
Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна
и точна информация за състоянието на Република България“
4100.01.01
Бюджетна програма „Национална статистическа програма“
4100.01.02
Бюджетна програма „Преброяване 2021“
Общо:

Сума
(в лева)
28 486 200
28 486 200
28 486 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
28 486 200
21 360 700
3 641 500
3 484 000
28 486 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националния статистически институт
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
28 486 200
21 360 700
3 641 500
3 484 000
28 486 200

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

31. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4200.01.00
Функционална област „Защита на конкуренцията и контрол на
законосъобразността при процедурите по възлагане на
обществени поръчки и предоставяне на концесии“
4200.01.01
Бюджетна програма „Защита на конкуренцията и свободната
стопанска
инициатива,
осъществяване
на
контрол
за
законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени
поръчки и предоставяне на концесии“
Общо:

Сума
(в лева)

5 835 400

5 835 400
5 835 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
4200.01.01 Бюджетна програма „Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива,
осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени
поръчки и предоставяне на концесии“
I. Общо ведомствени разходи
5 835 400
от тях за:
Персонал
4 886 900
Издръжка
748 500
Капиталови разходи
200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 835 400
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на конкуренцията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
5 835 400
4 886 500
748 500
200 000
5 835 400

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

32. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4300.01.00
Функционална област „Електронни съобщения и пощенски
услуги“
4300.01.01
Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и
пощенските услуги“
Общо:

Сума
(в лева)
21 486 500
21 486 500
21 486 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“
I. Общо ведомствени разходи
20 992 100
от тях за:
Персонал
7 844 000
Издръжка
2 605 500
Капиталови разходи
10 542 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
494 400
от тях за:
Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от
пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга
(УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от
извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 3 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за
пощенските услуги (ЗПУ)
120 000
Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и
ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ
281 400
Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейският институт за
стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл. 30, т. 19 и 22 от ЗЕС
93 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
21 486 500
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за регулиране на
съобщенията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
20 992 100
7 844 000
2 605 500
10 542 600
494 400
21 486 500

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

33. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4400.01.00
Функционална област „Регулиране на радио и телевизионния
пазар“
4400.01.01
Бюджетна програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и
правни режими“
Общо:

Сума
(в лева)
2 916 000
2 916 000
2 916 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
4400.01.01 Бюджетна програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими“
I. Общо ведомствени разходи
2 916 000
от тях за:
Персонал
1 625 600
Издръжка
560 400
Капиталови разходи
730 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 916 000
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Съвета за електронни медии
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
2 916 000
1 625 600
560 400
730 000
2 916 000

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

34. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4500.01.00
Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и
ВиК сектора“
4500.01.01
Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в
енергетиката и ВиК сектора“
Общо:

Сума
(в лева)
9 333 900
9 333 900
9 333 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК
сектора“
I. Общо ведомствени разходи
9 333 900
от тях за:
Персонал
7 714 300
Издръжка
1 443 600
Капиталови разходи
176 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
9 333 900
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за енергийно и водно
регулиране
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
9 333 900
7 714 300
1 443 600
176 000
9 333 900

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

35. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4600.01.00
Функционална област „Регулация на ядрената безопасност и
радиационната защита на Република България“
4600.01.01
Бюджетна програма „Регулиране и контрол на ядрената безопасност
и радиационната защита на Република България“
Общо:

Сума
(в лева)
7 496 100
7 496 100
7 496 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
4600.01.01 Бюджетна програма „Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната
защита на Република България“
I. Общо ведомствени разходи
7 015 100
от тях за:
Персонал
3 752 500
Издръжка
3 092 600
Капиталови разходи
170 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
481 000
от тях за:
Членски внос за участие на Република България в Международната агенция за атомна
енергия
481 000
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7 496 100
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Агенцията за ядрено регулиране
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
7 015 100
3 752 500
3 092 600
170 000
481 000
7 496 100

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

36. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4700.01.00
4700.01.01

НАИМЕНОВАНИЕ
Функционална област „Регулация и надзор на небанковия
финансов сектор“
Бюджетна програма „Подобряване на регулацията и надзора на
небанковия финансов сектор“
Общо:

Сума
(в лева)
19 701 200
19 701 200
19 701 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
4700.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов
сектор“
I. Общо ведомствени разходи
19 701 200
от тях за:
Персонал
13 179 300
Издръжка
5 397 900
Капиталови разходи
1 124 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
19 701 200
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за финансов надзор
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
19 701 200
13 179 300
5 397 900
1 124 000
19 701 200

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

37. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
4800.01.00
Функционална
област
„Защита
на
класифицираната
информация“
4800.01.01
Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и
контролиране на дейността по защитата на класифицираната
информация и осигуряване на еднаквата й защита в национален и
международен план“
Общо:

Сума
(в лева)
11 547 900

11 547 900
11 547 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
4800.01.01 Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на
дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата й защита в
национален и международен план“
I. Общо ведомствени разходи
11 547 900
от тях за:
Персонал
8 673 000
Издръжка
2 074 900
Капиталови разходи
800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
11 547 900
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната комисия по сигурността на
информацията
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
11 547 900
8 673 000
2 074 900
800 000
11 547 900

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

38. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА
2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
5300.01.00
Политика в областта на държавните резерви, военновременните
запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
5300.01.01
Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
5300.01.02
Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и
нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“
Общо:

Сума
(в лева)
48 849 600
48 395 500
454 100
48 849 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума
(в лева)

5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
I. Общо ведомствени разходи
32 153 800
от тях за:
Персонал
9 103 600
Издръжка
12 153 500
Капиталови разходи
10 896 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
16 241 700
от тях за:
Плащания за попълване на държавния резерв - поддържане, обновяване и
16 241 700
донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси
ІІІ. Общо разходи (I+II)
48 395 500
5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви
запаси от нефтопродукти“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

454 100
454 100
454 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“

Сума
(в лева)

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 607 900
9 557 700
12 153 500
10 896 700
16 241 700
48 849 600

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

39. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
7100.01.00
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма
7100.01.01
Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в
сектора на туризма“
7100.01.02
Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа
реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“
7100.02.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
22 037 400
2 577 100
19 460 300
3 015 600
25 053 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
Сума
(в лева)
7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
I. Общо ведомствени разходи
2 577 100
от тях за:
Персонал
1 341 100
Издръжка
1 236 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
2 577 100
7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно
сътрудничество в областта на туризма“
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 460 300
692 000
18 768 300
19 460 300
3 015 600
1 624 600
1 191 000
200 000
3 015 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
25 053 000
3 657 700
21 195 300
200 000
25 053 000

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

40. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
8200.01.00
Функционална област „Организиране и произвеждане на
законосъобразни, честни и свободни избори и национални
референдуми“
8200.01.01
Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“
8200.01.02
Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация
и ефективно управление“
Общо:

Сума
(в лева)

5 791 000
5 791 000
5 791 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно
управление“
I. Общо ведомствени разходи
5 791 000
от тях за:
Персонал
4 598 000
Издръжка
993 000
Капиталови разходи
200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
5 791 000
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Централната избирателна комисия
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
5 791 000
4 598 000
993 000
200 000
5 791 000

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

41. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
8300.01.00
Функционална област „Осъществяване на публичен надзор над
регистрираните одитори“
8300.01.01
Бюджетна програма „Публичен надзор над регистрираните
одитори“
Общо:

Сума
(в лева)
2 082 000
2 082 000
2 082 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8300.01.01 Бюджетна програма „Публичен надзор над регистрираните одитори“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
2 082 000
1 577 500
477 500
27 000
2 082 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
2 082 000
1 577 500
477 500
27 000
2 082 000

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

42. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
8400.01.00
Политика на Министерството на земеделието, храните и горите
в областта на земеделието и селските райони
8400.01.01
Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
8400.01.02
Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
8400.01.03
Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично
подпомагане“
8400.01.04
Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“
8400.02.00
Политика на Министерството на земеделието, храните и горите
в областта на рибарството и аквакултурите
8400.02.01
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
8400.03.00
Бюджетна програма „Администрация“
Общо:

Сума
(в лева)
336 868 400
21 957 000
8 195 700
1 896 700
304 819 000
393 600
393 600
33 616 700
370 878 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на
плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след
изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по
съдебни решения и/или изпълнителни листа
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР
ІІІ. Общо разходи (I+II)
8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след
изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по
съдебни решения и/или изпълнителни листа
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
21 957 000
21 957 000

21 957 000
1 826 700
1 826 700
6 369 000
6 369 000

8 195 700
8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“
I. Общо ведомствени разходи
1 896 700
от тях за:
Персонал
1 896 700

БРОЙ 1
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РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

С Т Р. 9 5

Сума
(в лева)

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
1 896 700
8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“
I. Общо ведомствени разходи
8 816 200
от тях за:
Персонал
8 816 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
296 002 800
от тях за:
Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за
подпомагане на земеделските производители
293 981 000
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след
изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по
съдебни решения и/или изпълнителни листа
2 021 800
ІІІ. Общо разходи (I+II)
304 819 000
8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
I. Общо ведомствени разходи
393 600
от тях за:
Персонал
393 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
от тях за:
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР
ІІІ. Общо разходи (I+II)
393 600
8400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
I. Общо ведомствени разходи
33 616 700
от тях за:
Персонал
9 613 700
Издръжка
16 003 000
Капиталови разходи
8 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)
33 616 700
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд „Земеделие“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
68 506 900
44 503 900
16 003 000
8 000 000
302 371 800
370 878 700
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43. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
СРЕДСТВА ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
8500.01.00
Функционална област „Наблюдение на процедурите по
разрешаване, прилагане и използване на специални
разузнавателни средства“
8500.01.01
Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни
средства“
Общо:

Сума
(в лева)

1 693 700
1 693 700
1 693 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8500.01.01 Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
1 693 700
1 203 700
391 700
98 300
1 693 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
1 693 700
1 203 700
391 700
98 300
1 693 700

БРОЙ 1
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44. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен
НАИМЕНОВАНИЕ
код съгласно РМС
№ 891 от 2020 г.
8600.01.00
Политика в областта на осигуряването и прилагането на
специални разузнавателни средства с цел защита на
националната сигурност и опазване на обществения ред
8600.01.01
Бюджетна програма „Технически операции“
Общо:

Сума
(в лева)

70 648 300
70 648 300
70 648 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ
8600.01.01 Бюджетна програма „Технически операции“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
70 648 300
62 328 300
4 269 000
4 051 000
70 648 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Технически
операции“
I. Общо ведомствени разходи
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо
ІІІ. Общо разходи (I+II)

Сума
(в лева)
70 648 300
62 328 300
4 269 000
4 051 000
70 648 300

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2
Разпределение на разходите по приетите бюджети по чл. 4 - 47 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г. във връзка с чл. 106, ал. 1 и 5
от същия закон
(в лева)

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Бюджетни организации

Сметна палата
Администрация на президента
Министерски съвет
Конституционен съд
Омбудсман
Министерство на финансите
Министерство на външните работи
Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на труда и социалната
политика
Министерство на здравеопазването
Министерство на образованието и
науката
Министерство на културата
Министерство на околната среда и
водите
Министерство на икономиката
Министерство на енергетиката
Министерство на туризма
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на земеделието,
храните и горите
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
Министерство на младежта и спорта
Държавна агенция „Национална
сигурност“

Размер на
Общ размер ограничението
по чл. 106, ал. Остатък
на
разходите 1 и 5 от ЗДБРБ (к. 1 - к. 2)
за
по бюджета
2021 г.
1
2
3
21 648 700
20 566 300
1 082 400
8 976 500
8 527 700
448 800
131 353 800
124 786 100
6 567 700
5 579 600
5 300 600
279 000
3 639 200
3 457 200
182 000
677 582 500
643 703 400 33 879 100
150 557 900
143 030 000
7 527 900
1 625 116 700
1 543 860 900 81 255 800
1 950 273 400
1 852 759 700 97 513 700
364 814 900
346 574 200 18 240 700
1 838 147 400
1 746 240 000 91 907 400
783 982 000
808 219 600

744 782 900
799 720 900

39 199 100
8 498 700

244 677 100
64 645 800

234 980 700
61 413 500

9 696 400
3 232 300

101 329 300
73 724 000
25 053 000
910 921 100

96 262 800
70 037 800
23 800 400
865 375 000

5 066 500
3 686 200
1 252 600
45 546 100

243 475 200

231 301 400

12 173 800

330 870 000

314 326 500

16 543 500

97 603 800
137 551 000

93 381 100
130 673 500

4 222 700
6 877 500

БРОЙ 1

№

ДЪРЖАВЕН

Бюджетни организации

24 Комисия за разкриване на
документите и за обявяване на
принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на
Българската народна армия
25 Комисия за защита от дискриминация
26 Комисия за защита на личните данни
27 Комисия за противодействие на
корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
28 Национална служба за охрана
29 Държавна агенция „Разузнаване“
30 Национален статистически институт
31 Комисия за защита на конкуренцията
32 Комисия за регулиране на
съобщенията
33 Съвет за електронни медии
34 Комисия за енергийно и водно
регулиране
35 Агенция за ядрено регулиране
36 Държавна комисия по сигурността на
информацията
37 Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“
38 Комисия за финансов надзор
39 Комисия за публичен надзор над
регистрираните одитори
40 Централна избирателна комисия
41 Държавен фонд „Земеделие“
42 Национално бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства
43 Държавна агенция „Технически
операции“
44 Държавна агенция „Електронно
управление“

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Размер на
Общ размер ограничението
на
по чл. 106, ал. Остатък
разходите 1 и 5 от ЗДБРБ (к. 1 - к. 2)
за
по бюджета
2021 г.
1
2
3
4 348 600
4 131 200
217 400

3 174 000
3 220 500
23 400 700

3 015 300
3 059 500
22 230 700

158 700
161 000
1 170 000

47 879 500
49 958 900
28 486 200
5 835 400
21 486 500

45 485 500
47 461 000
27 061 900
5 543 600
20 412 200

2 394 000
2 497 900
1 424 300
291 800
1 074 300

2 916 000
9 333 900

2 770 200
8 867 200

145 800
466 700

7 496 100
11 547 900

7 121 300
10 970 500

374 800
577 400

48 849 600

46 407 100

2 442 500

19 701 200
2 082 000

18 716 100
1 977 900

985 100
104 100

5 791 000
370 878 700
1 693 700

5 501 500
352 334 800
1 609 000

289 500
18 543 900
84 700

70 648 300

67 115 900

3 532 400

33 066 000

31 412 700

1 653 300

С Т Р.
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Приложение № 3
към чл. 1, ал. 4
Разпределение на предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. във връзка с чл.
106, ал. 1 от същия закон
(в лева)
Размер на
ограничението
Остатък
№
Бюджетни организации
Сума
по чл. 106, ал.
(к. 1 - к. 2)
1 от ЗДБРБ за
2021 г.
1
2
3
1 Министерство на околната среда и
42 700 000
40 565 000
2 135 000
водите
2 Министерство на икономиката
58 072 700
55 169 100
2 903 600
Приложение № 4
към чл. 1, ал. 5
Разпределение на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на
разпоредителите с бюджет по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. във връзка с чл. 106, ал. 1 от същия закон
(в лева)
№

Бюджетни организации

1 Българско национално радио
2 Българска национална телевизия
3 Българска телеграфна агенция

Размер на
ограничението
Остатък
Сума
по чл. 106, ал.
(к. 1 - к. 2)
1 от ЗДБРБ за
2021 г.
1
2
3
54 070 900
51 367 400
2 703 500
82 322 700
78 206 600
4 116 100
6 649 000
6 316 600
332 400

БРОЙ 1
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Приложение № 5
към чл. 1, ал. 6
Разпределение на субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите
трансфери за нефинансовите предприятия по чл. 49 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. във връзка с чл. 106, ал. 1 от същия
закон
(в лева)
№

Наименование

Сума
1

I.

Субсидии и други текущи трансфери за 238 000 000
нефинансови предприятия
1 Столична община – вътрешноградски
11 000 000
транспорт
2 За превоз на пътници по нерентабилни
32 000 000
автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и
други райони

3 Национална компания „Железопътна
инфраструктура“
II. Kапиталови трансфери за нефинансови
предприятия
1 За изпълнение на програми за
отстраняване на нанесените щети върху
околната среда, настъпили от минали
действия или бездействия, при
приватизация
2 Национална компания „Железопътна
инфраструктура“
3 „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
4 Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“

Размер на
ограничението
Остатък
по чл. 106, ал.
(к.1 - к.2)
1 от ЗДБРБ за
2021 г.
2

3

226 100 000

11 900 000

10 450 000

550 000

30 400 000

1 600 000

195 000 000

185 250 000

9 750 000

407 471 000

387 097 450

20 373 550

10 000 000

9 500 000

500 000

140 000 000

133 000 000

7 000 000

109 000 000
148 471 000

103 550 000
141 047 450

5 450 000
7 423 550

С Т Р.
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Приложение № 6
към чл. 5
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Българска академия на науките за 2021 г.
(съгласно чл. 11 от Закона за Българската академия на науките )
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
3

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III)

117 857 000

Средства за основна дейност(1+2+3)
Научни изследвания
Участие в международни проекти и програми
Други капиталови разходи и текущи разходи,
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

112 815 000
111 705 300
300 000
809 700
652 700

II. Средства за администрирани дейности(1+2+3)
1 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности
2
3

СУМА
(в лв.)

Допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1
Стипендии на докторанти

III. Средства за национално възложени дейности

4 494 300
66 300
3 300 000
1 128 000
547 700

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи
V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
Средства за професионални гимназии (1+2+3+4)
1 За институция
2 За паралелки в професионална гимназия
3 За ученици
4 Самостоятелна форма на обучение
Средства за ученици в общежитие (1+2)
1 За група
2 За ученици
Средства за стипендии на ученици (лв.)
Регионален коефициент (лв.)
Добавка за подобряване на материална база (лв.)

СУМА
( в лв.)
59 484 600
45 179 719
10 609
3 748
5 417 187
60 359
203 700

816 557
7 099 647
4 818 247
2 281 400
425 037
5 963 640
4 218 787
105 200
647 685
3 462 237
3 665
1 291 037
258 020
1 033 017
115 527
308 514
29 775

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет – Варна за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
13 051 700
10 876 533
4 139
2 433
806 346
73 456
90 800

191 254
1 873 921
1 519 121
354 800
109 992

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет – Габрово за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
7 119 000
6 199 797
2 294
2 397
701 079
0
38 250

106 883
702 357
637 807
64 550
109 963

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Русенски университет „Ангел Кънчев“ за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
18 182 200
15 321 877
6 571
1 936
2 600 421
0
166 500

246 361
2 413 929
2 404 829
9 100
200 033

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по хранителни технологии – Пловдив за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
7 950 000
6 512 006
2 476
2 521
270 010
80 005
51 660

116 109
1 221 881
808 121
413 760
100 004

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Химикотехнологичен и металургичен университет – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи
V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

СУМА
( в лв.)
8 402 900
7 042 676
1 648
3 601
1 108 228
15 444
230 300

119 363
837 633
603 633
234 000
114 985
288 243

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ
НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ
И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
7 624 200
6 574 508
2 346
2 056
1 751 132
0
107 810

89 624
850 047
559 447
290 600
110 021

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Лесотехнически университет – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ
НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
10 077 500
8 919 960
2 072
4 305
0
62 698
20 020

157 416
920 163
555 763
364 400
79 961

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.
III.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ
НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ
И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
17 983 000
15 082 391
3 487
3 870
1 587 701
36 494
21 700
287 629
2 488 048
1 505 366
982 682
124 932

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
6 308 100
5 264 055
1 270
2 784
1 728 375
0
0

73 676
870 440
447 440
423 000
99 929

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет за национално и световно стопанство – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
26 639 000
20 942 800
12 770
1 640
0
0
0

359 018
5 037 199
3 260 999
1 776 200
299 983

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Икономически университет – Варна за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
11 849 000
8 999 024
6 021
1 313
1 093 451
0
0

147 306
2 502 648
1 893 648
609 000
200 022

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
5 326 400
3 792 319
2 122
1 548
507 463
0
0

41 109
1 292 953
952 953
340 000
200 019

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.
III.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи
V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

СУМА
( в лв.)
85 496 500
70 656 607
19 784
2 876
13 757 823
293 251
531 440
1 165 826
12 469 004
9 822 083
2 646 921
849 963
355 100

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
I.
1
2
3

1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
18 607 700
15 469 132
6 741
1 588
4 764 424
0
217 970
160 887
2 867 655
2 867 655
110 026

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ
НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ
И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
30 762 900
25 008 282
13 032
1 784
1 759 194
0
457 220

423 259
5 121 354
4 952 354
169 000
210 005

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ
НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ
И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
17 959 400
13 491 055
7 272
1 696
1 157 743
0
221 380

246 038
4 112 330
3 561 130
551 200
109 977

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
I.
1
2
3

1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
12 671 100
10 497 701
4 575
1 609
3 136 526
0
185 400
134 866
1 928 518
1 928 518
110 015

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
19 252 300
17 384 598
2 849
6 102
0
0
64 350

248 980
1 468 706
764 706
704 000
150 016

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1 468 706
764 706
704 000
150 016

С Т Р. 1 1 3

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Аграрен университет – Пловдив за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)

ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
I.
1
2
3

1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
9 766 400
8 704 013
1 642
4 930
608 953
0
0
161 429
500 950
500 950
400 008

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“
– Пловдив за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
4 174 400
3 697 424
705
3 956
908 444
0
33 994

53 402
353 657
353 657
69 917

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
5 988 300
5 213 764
812
5 620
650 324
0
0

84 529
619 988
392 588
227 400
70 019

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
5 851 700
4 977 339
699
6 416
492 555
0
7 500

88 587
531 761
384 461
147 300
254 013

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална художествена академия – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
7 022 700
5 994 269
1 072
5 395
210 829
0
0

108 004
850 418
746 418
104 000
70 009

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
5 513 700
4 639 033
1 737
2 109
975 700
0
0

70 961
733 694
733 694
70 012

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше училище по телекомуникации и пощи – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
2 747 300
2 202 505
945
1 853
451 420
0
0

37 743
437 083
330 483
106 600
69 969

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
42 074 300
38 324 820
5 420
7 071
0
0
0

704 377
2 945 109
2 024 109
921 000
99 994

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
30 169 200
26 587 116
4 131
6 436
0
0
0

492 969
2 989 135
2 204 335
784 800
99 980

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – Пловдив за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
24 862 200
22 356 549
3 177
7 037
0
0
0

394 018
2 011 599
1 189 119
822 480
100 034

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет – Плевен за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
12 920 300
11 692 378
1 934
5 764
544 802
0
0

202 938
924 980
733 103
191 877
100 004

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Тракийски университет – Стара Загора за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
I.
1
2
3

II.
III.

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
Стипендии
Студентски столове и общежития

1
2
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
23 926 600
21 536 329
4 664
4 582
165 881
0
41 380
422 058
1 568 180
1 484 580
83 600
400 033

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
3 714 400
3 152 139
1 172
2 141
642 887
0
0

50 488
441 863
335 863
106 000
69 910

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София за 2021 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3
Средно-приравнен брой учащи
Средно-претеглен норматив (лв.)
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г.
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
I.
1
2
3

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 Стипендии
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи

СУМА
( в лв.)
1 620 200
1 321 599
387
2 253
449 688
0
0

15 201
213 420
68 420
145 000
69 980

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Приложение № 7
към чл. 6
Показатели
по смисъла на Закона за публичните финанси

Показатели
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Неданъчни приходи
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други
програми (+)
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и
договори (-)
II. РАЗХОДИ
Текущи разходи
Персонал
Издръжка и други текущи разходи
Платени данъци, такси и административни санкции
Лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери
Прираст на държавния резерв (нето)
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища
(нето)
– предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)
– получени трансфери от ДВУ и БАН (+)
Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между бюджети (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
– трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Показатели
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната
фискална програма
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Временни безлихвени заеми (нето)
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-)
Заеми от чужбина – нето (+/-)
Получени заеми (+)
Погашения по заеми (-)
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации нето (+/-)
Друго финансиране – нето (+/-)
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
Предоставени кредити (нето)
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)
Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми
(нето)
Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)
Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г.
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ,
КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2021 Г.

С Т Р. 1 2 1

Община

3
Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново
м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно
Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово
(Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м.
Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица),
м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска
(Бистрица), м. Юручка (Бистрица),
м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска
(Бистрица), м. Милово (Бистрица), м.
Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци
(Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно
Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м.
Горни Двояци (Горно Хърсово),
м. Пешовска (Делвино), Делвино, м.
Мишовска (Марулево), м. Мановска
(Марулево), м. Усойци (Марулево), м.
Долномалци (Марулево), м. Кацарска

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

4

36

5

5

1 305

621

6

7

1

27 560,0

7
13 936,0

19 292

8
9 755

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5103 БЛAГOEBГPAД

1
2
5101 БAHCKO

Код

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

122

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи,
извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти
в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2021 г.

Приложение № 8
към чл. 16, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

2

1

5111 CИMИTЛИ

5110 CATOBЧA

5109 CAHДAHCKИ

3
(Марулево), м. Калинци (Марулево),
м. Баталска (Марулево), м. Радевска
(Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово),
м. Габерци (Габрово), Дебочица, м.
Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци
(Дебочица), м. Таушанци (Падеш),
м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш)
Делчево, Добротино
Боровичене, Чурилово, Кухуряхцево,
Баскалци, Дреновица, Дреново, Долна
Рибница, Вишлене, Кладенци, Долене,
Зойчене, Волно, Мендово, Право бърдо,
Драгуш, Крънджилица, Яково, Чуричени
Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово,
Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени,
Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица,
Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево,
Черешница, Златолист, Кръстилци
Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево
Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица,
Брестово, Сухострел, м. Горна Железница
(Железница) , Тросково, Докатичево, Горно
Осеново

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

4

10

18
5

18

2

5

553

236
2 123

1 278

85

6

5

7
3

6

2

24 544,0

41 236,0
17 305,6

23 296,0

3 016,0

7

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

17 181

28 865
12 114

16 307

2 111

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5107 ПЕТРИЧ

5104 ГOЦE ДEЛЧEB

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3

2

1

MAЛKO
TЬPHOBO

5212
5302
5307
5309
5310
5311

CУHГУPЛAPE
AKCAKOBO
BЬЛЧИ ДOЛ
ДOЛHИ ЧИФЛИK
ДЬЛГOПOЛ
ПPOBAДИЯ

5211 CPEДEЦ

4

28
4
3
2
2
4
2

5

10

8
3

5

2 224
682
170
72
256
536
274

148

223

2 364
128

6

6
2
1
2
1
3
1

2

2

7
2

56 555,2
4 784,0
18 304,0
2 600,0
6 032,0
8 112,0
2 209,0

11 024,0

44 928,0

30 680,0
7 151,0

7

39 589
3 349
12 813
1 820
4 222
5 678
1 546

7 717

31 450

21 476
5 006

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5206 HECEБЬP

5205

5204 KAPHOБAT

3
Миролюбово, Брястовец, Твърдица,
Димчево, Изворище, Извор, Драганово,
Братово
Железник, Деветинци, Козаре
Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица,
Евренозово, Заберново, Калово, Младежко,
Сливарово, Стоилово
Емона, Приселци, Раковсково, Паницово,
Козница
Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол,
Малина, Радойново, Зорница, Белила,
Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово,
Пънчево, Факия, Момина църква, Долно
Ябълково, Горно Ябълково, Варовник,
Богданово, Голямо Буково, Кирово,
Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен,
Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец
Есен, Ведрово, Босилково, Завет
Радево, Водица, Новаково
Искър, Кракра
Бърдарево, Булаир
Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк
Пертов дол, Староселец

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

124

5202 БУPГAC

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

Община

BEЛИKO
TЬPHOBO

4

6
2

53

13

1

5

225
19

1 390

99

15

6

3
1

7

6

1

915,2

11 440,0
5 616,0

63 440,0

38 636,0

7

641

8 008
3 931

44 408

27 045

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК

5409 CTPAЖИЦA

5404 ЗЛАТАРИЦА

3
Просечен
Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци,
Големаните, Горановци, Горен Еневец,
Ивановци, Кладни Дял, Радковци, Райковци,
Самсиите, Терзиите
Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци,
Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци,
Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци,
Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани,
Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци,
Дебели Рът, Добревци, Долни Марян,
Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци,
Илаков Рът, Каменари, Козя Река, Колари,
Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци,
Мийковци, Николовци, Палици, Радовци,
Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци,
Средни Колиби, Титевци, Тодювци, Тънки
Рът, Търкашени, Харваловци, Чакали,
Червенковци, Черни Дял, Шилковци,
Яковци
Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Равново,
Росно, Чешма
Теменуга, Водно

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

ДЪРЖАВЕН

5403 EЛEHA

5401

1
2
5312 СУВОРОВО

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

БРОЙ 1
С Т Р. 1 2 5

Община

5703 CEBЛИEBO

5610 POMAH

5507 KУЛA

4

21

8
1

20

12
3

1

5

3 010

1 146
5

2 805

297
148

70

6

16

2
1

5

4
1

1

14 872,0

30 368,0
19 656,0

28 912,0

9 006,4
7 612,8

7
1 289,6

903

10 410

21 258
13 759

20 238

6 304
5 329

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5504 BИДИH

5502 БOЙHИЦA

3
Красно Градище
Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка,
Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м.
Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир,
Пролазница
Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец
Търняне, Синаговци, Цар Симеоново,
Ботево, Динковица, Плакудер, Долни
Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци,
Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал
Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик,
Слана бара, Бела Рада, Войница
Чичил, Големаново, Полетковци, Коста
Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор
Махала, Старопатица
Средни рът
м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада
(Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно
селище (Стоките), м. Горно селище
(Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен,
Кастел, м. Чуките (Батошево), м. Аанджи
(Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците
(Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м.

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

126

5501 БEЛOГPAДЧИK

1
2
5410 CУXИHДOЛ

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

2

1

ГEHEPAЛ
TOШEBO

5901 APДИHO

5808 ШAБЛA

5802

3
Шаварна (Кръвеник), м. Стар Кръвеник
(Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м.
Табашка (Кръвеник), м. Долна махала
(Кръвеник), м. Еловщица (Шумата),
Душевски колиби (Шумата), Енев рът
Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци,
Брежниците, Бърдени, Велчовци,
Глутниците, Димиевци, Драгневци,
Енчовци, Йововци, Кисийците, Креслювци,
Малки Станчовци, Стръмци, Милевци,
Мръзеци, Носеите, Престой, Радино,
Радевци, Раевци, Ралевци, Руевци, Свирци,
Станчов Хан, Фъревци, Чакалите,
Черновръх
Александър Стамболийски, Балканци,
Бежаново, Василево, Великово, Горица,
Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище, Лозница,
Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен,
Росица, Сираково, Средина, Сърнино,
Узово, Чернооково
Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица
Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци,
Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м.

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

4

57

21
4

30

5

5 012

2 701
103

266

6

27

13
2

3

118 144,0

42 036,8
7 092,8

23 920,0

7

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

82 701

29 426
4 965

16 744

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5704 TPЯBHA

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 7

Община

2

Код

1

3
Горна махала (Ахрянско), Ахрянско,
Корумахала (Търносливка), Търносливка, м.
Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар
(Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци),
м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци,
м.Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар
(Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб),
Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево),
Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м.
Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер
(Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м.
Зимница (Гърбище), м. Буйновци
(Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка,
м. Мировец (Боровица), Дедино, м.
Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар
читак), м. Любицево (Стар читак), Стар
читак, Червена скала, Левци, Искра,
м. Ослец (Млечино), Чернигово, Търна, м.
Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар
(Светулка), м. Велибашлар (Светулка),
Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака
(Бял извор), м. Сара (Бял извор), м.
Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче,

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

4

5

6

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища
7

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.
8

Сума
(лева)

С Т Р.
128
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

2

1

3
Главник
Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне),
Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец,
Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник,
Гулия, Малко Каменяне, Каменка,
Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско,
Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м.
Скорец(Луличка), м. Дропла (Луличка), м.
Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м.
Трайковци (Луличка), м. Павлина
(Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино
(Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино
(Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник
(Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка
(Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица
(Храстово), Храстово, Овчари, Качулка,
Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар,
Красино, Сладкодум, м. Кръневица
(Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма
чинка), м. Страка (Голяма чинка), м.
Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка,
Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево,
Гривка, Зиморница

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

4

61

5

9 582

6

7

57 335,2

7

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

40 135

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5904 KPУMOBГPAД

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 9

2

1

6005 KЮCTEHДИЛ

6003 ДУПHИЦA

6602 БОБОШЕВО

6001 БOБOB ДOЛ

4

40

9

7

14
1

23

5

1 217

1 075

211

2 913
16

4 957

6

13

3

5

11
1

9

75 088,0

13 520,0

12 064,0

42 224,0
5 403,8

45 552,0

7

52 562

9 464

8 445

29 557
3 783

31 886

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

5907 ЧЕРНООЧЕНЕ

3
Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци,
Гняздово, Голяма Бара, Гъсково, Долище,
Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен,
Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково,
Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре,
Сестринско, Стражевци, Черна Скала
Женда, Безводно, Ночево, Каняк, Яворово,
Черна нива, Бакалите, Йончово, Възел,
Бърза река, Патица, Водач, Казъл махала (с.
Даскалово), м. Сухино (Бели вир)
Блато
Бадино, Висока Могила, Вуково, Доброво,
Сопово, Скрино, Каменик
Дяково, Кременик, Тополница, Делян,
Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол,
Грамаде
Берсин, Блатец, Бобешино, Буново,
Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно,
Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица,
Долно Село, Долно Уйно, Жеравино,
Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище,
Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци,
Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

130

5905 KЬPДЖAЛИ

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

2

1

4

5
3

7
2

15
1

8
1

5

547
65

429
115

169
123

504
18

6

4
2

3
2

2
1

2
1

11 960,0
7 800,0

7 072,0
2 704,0

15 912,0
2 184,0

17 472,0
4 160,0

7

8 372
5 460

4 950
1 893

11 138
1 529

12 230
2 912

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК

6201 БEPKOBИЦA

6106 TPOЯH

6105 ТЕТЕВЕН

6103 ЛОВЕЧ

6101 AПPИЛЦИ

6009 TPEKЛЯHO

3
Село, Полетинци, Полска Скакавица,
Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово,
Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино,
Црешново, Цървена Ябълка, Церовица,
Цървендол, Цървеняно
мах. Ямен (Четирци), Долна Козница,
Мърводол, Ваксево, Тишаново, Църварица,
Илия, Ветрен
Падала
Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни
Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри
Дол), Долни Коритен, Драгойчинци,
Злогош, Киселица, Косово, Метохия,
Сушица, м. Вишорци (Чешлянци),
м. Есикарци (Чешлянци)
м. Черневото (Велчево)
Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче,
Лешница, Сливек, Стефаново
м. Брязово (Рибарица), Малка желязна
Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м.
Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика
(Бели Осъм)
Пърличево, Рашовица, Цветкова бара

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

ДЪРЖАВЕН

6007 PИЛA

6006 HEBECTИHO

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

БРОЙ 1
С Т Р. 1 3 1

2

1

20
5

19

2

3
1

5
2

5

429
245

246

762

356
138

912
103

6

3
2

3

1

2
1

3
1

11 128,0
10 192,0

17 784,0

832,0

12 688,0
1 872,0

10 816,0
5 200,0

7

7 790
7 134

12 449

582

8 882
1 310

7 571
3 640

8

ВЕСТНИК

6403 KOBAЧEBЦИ

6402 ЗЕМЕН

4

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

6401 БPEЗHИK

6312 СЪРНИЦА

6311 СТРЕЛЧА

6310 CEПTEMBPИ

6210 ЧИПPOBЦИ

3
Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата,
Добри дол
Челюстница, Равна
Славовица, Долно Вършило, м. Горно
Вършило (Долно Вършило)
Дюлево
м. Горелска махала (Медени поляни), м.
Шаренци (Медени поляни)
Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица,
Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло,
Долни Романци, Душинци, Завала, Красава,
Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец,
Станьовци, Ярославци
Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля,
Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча,
Смиров дол, Габров дол, Беренде, Падине,
м. Воинци (Мурено), м. Дубиче (Мурено),
м. Кориица (Мурено), м. Шуляница
(Мурено), Мурено, м. Падина (Горна
Врабча), м. Воденична падина (Горна
Врабча), м. Голу (Горна Врабча), Горна
Врабча
Слатино, Чепино, Косача, Светля,

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

132

6207 ЛOM

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

С Т Р.
БРОЙ 1

2

1

6606 ЛЬKИ

6602 БPEЗOBO

6601 ACEHOBГPAД

3
Ракиловци
Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово
(Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци,
Драгомирово
Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг,
Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци,
Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица,
Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград,
Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор,
Кожинци, Горочевци, Докьовци,
Пенкьовци, Лева река, Ст. Извор,
Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна
Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука,
Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци,
Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци,
Парамун, Лялинци, Неделково
Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан,
Врата, Сини връх, Бор, Три могили, Лясково
Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе
м. Крушево (Манастир), Манастир,
Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м.
Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец,
Дряново, Белица, Борово, Югово

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

4

11

9
4

42

8

5

762

449
547

940

198

6

5

2
3

6

3

22 880,0

10 920,0
27 664,0

65 416,0

12 896,0

7

16 016

7 644
19 365

45 791

9 027

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

6406 TPЬH

6405 PAДOMИP

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 3

2
XИCAPЯ
КУКЛЕН
БЯЛA
AЛФATAP

Община

7106 MAДAH

7105 ЗЛАТОГРАД

7103 ДEBИH

7102 БOPИHO

7101 БAHИTE

7003 CЛИBEH

4

29

6

6

13
4

10

5
2

4

3
2
1
2

5

1 505

269

1 348

1 264
1 122

1 381

277
137

48

441
104
32
120

6

6

4

4

7
2

5

3
2

1

4
1
1
2

29 536,0

14 560,0

24 336,0

58 656,0
7 696,0

26 832,0

13 312,0
12 064,0

13 728,0

7
40 144,0
9 776,0
2 080,0
5 200,0

20 675

10 192

17 035

41 059
5 387

18 782

9 318
8 445

9 610

8
28 101
6 843
1 456
3 640

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7001 KOTEЛ

6905 CИЛИCTPA

3
Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево
Добралък, Яврово
Пет Кладенци
Цар Асен, Кутловица
Стрелково, Господиново, Каменци, Поп
Русаново
Главан, Сърпово,Страцимир,Българка,
Богорово
Боренци, Седларево
Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек,
Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии,
Ичера, Раково
Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве,
Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан
дол, м. Кирково (Глогино), Глогино,
Стърница, Босилково, Дебеляново
Чала, Ягодина, Буйново, Кожари
Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе,
Кестен, Осиково
Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока,
м. Юруковци, с. Цацаровци, с. Кушла
Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите,
Вранинци, Върба, Въргов Дол, Габрина,

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

134

6904 KAЙHAPДЖA

1
6616
6617
6802
6901

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

2

1

4

41
4
15

15

5

2 892
104
287

2 491

6

23
3
6

6

91 312,0
7 904,0
22 048,0

26 520,0

7

63 918
5 533
15 434

18 564

8

Сума
(лева)

ВЕСТНИК

7110 ЧEПEЛAPE
7304 ГOДEЧ

3
Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна,
Крушев Дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле,
Митовска, Петров Дол, Печинска,
Планинци, Равно Нивище, Рустан, Стайчин
дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска
Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина,
Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна,
Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово,
Кочани
Чокманово, Кошница, Могилица, Арда,
Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата
(Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина,
Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица,
Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м.
Славейковци (Петково), м. Бука (Петково),
Полковник Серафимово, Фатово, Габрица,
Требище, Върбово, Кукувица, Бориково,
Черешките, Черешовска река, Черешово,
Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово,
Надарци, Буката, Билянска, Селище,
Стикъл, Пещера
Острица, Лилеково, Зорница, Студенец
Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш,

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

ДЪРЖАВЕН

7109 CMOЛЯH

7107 HEДEЛИHO

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

БРОЙ 1
С Т Р. 1 3 5

2

1

7317 ПPABEЦ

7315 МИРКОВО

7311 ИXTИMAH

4

37

4

11

20

7

5

1 155

354

47

289

1 612

6

5

1

2

5

1

39 884,0

6 344,0

23 712,0

27 144,0

9 672,0

7

27 919

4 441

16 598

19 001

6 770

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7307 ДРАГОМАН

3
Букоровци, Каленовци, Комщица,
Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци,
Бърля, Туден, Губеш, Равна
Байлово, Долно Камарци, Стъргел, Горно
Камарци, Саранци, Маковец, Осоица
Драгоил, Ново Бърдо, Чепърлинци,
Летница, Беренде, Чуковезер, Табан,
Камбелевци, Чорул, Владиславци, Круша,
Грълска падина, Горно село, Долна Невля,
Вишан, Долно ново село, Цацаровци,
Чеканец, Начево, Дреатин
Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци,
м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци
(Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци
м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци,
Костадинкино
Бенковски, Смолско, Каменица, м. Скумца
(Каменица)
м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре),
м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх
(Видраре), м. Венците (Калугерово), м.
Стайковци (Калугерово), м. Трънето
(Калугерово), м. Кардашица (Калугерово),

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

136

7305 ГOPHA MAЛИHA

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

2

1

3
м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м.
Върбаците (Манаселска Река), м. Драгоица
(Манаселска Река), м. Череша (Манаселска
Река), Манаселска Река, м. Войновци
(Осиковица), м. Дряна(Осиковица),
м. Цековци(Осиковица), м.
Вельовци(Осиковица),
м. Робовица(Осиковица), м.
Ямата(Осиковица),
м.Господарите(Осиковица), м.
Габрика(Осиковица), м. Баре(Осиковица), м.
Недковци(Осиковица),
м. Владовци(Осиковица), м.
Белчовци(Осиковица), м.
Марковци(Осиковица), м.
Кратунска(Осиковица), м. Джамбазете
(Осиковица),м. Балинска(Осиковица),
м.Венеца (Своде), м. Преход(Своде), м.
Бакова Могила(Своде), м.
Габриците(Своде), м. Бурньовица(Своде), м.
Курман(Своде), Своде
Клисура, Рельово, Алино, Поповяне,
Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

4

13

5

2 643

6

6

22 672,0

7

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

15 870

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7318 CAMOKOB

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 7

2

1

7501 AHTOHOBO

7402
7405
7410

7401

Лява река
Яворовец, Борущица, Държавен, Селце
Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя
Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица),
Банковец, Богомолско, Букак, Великовци,
Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино,
Длъжка поляна, Долна Златица, Добротица,
Дъбравица, Изворово, Капище, Китино,
Коноп, Крушолак, Кьосевци, Любичево,
Малка Черковна, Малоградец, Мечово,
Милино, Моравица, Моравка, Орач,
Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно,
Разделци, Равно Село, Свирчово,

4

48

3
1
4
4

7

12

5

3 805

112
24
35
189

179

607

6

15

2
1
2
3

3

12

56 680,0

17 264,0
4 784,0
11 336,0
19 344,0

12 272,0

28 912,0

7

39 676

12 085
3 349
7 935
13 541

8 590

20 238

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

БPATЯ
ДACKAЛOBИ
ГУPKOBO
MЬГЛИЖ
CTAPA ЗAГOPA

7320 CЛИBHИЦA

3
Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане,
Ново село, Гуцал
Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин,
Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец,
Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел
Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин
(Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м.
Пометковци (Драготинци)
Долно ново село, Малък дол, Славянин

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

138

7319 CBOГE

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

7607

7606

7604

7602

7601

4

8

6

7

22

4
2

7

2

5

1 759

75

2 113

1 226

379
455

388

684

6

4

1

3

4

4
1

4

1

9 484,8

15 080,0

11 232,0

36 296,0

16 244,8
3 515,2

9 360,0

7 072,0

7

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

6 639

10 556

7 862

25 407

11 371
2 461

6 552

4 950

8

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7505

7504

7502

2

1

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

3
Свободица, Стара Речка, Старчище,
Стойново, Таймище, Халваджийско,
Чеканци, Черна Вода, Черни бряг,
Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино
OMУPTAГ
Великденче, Горско село
Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча,
ПOПOBO
Горица, Манастирца, Бракница
Горна Кабда, Кошничари, Мировец,
TЬPГOBИЩE
Цветница
ДИMИTPOBГPAД Злато поле, Райново
Горноселци, Долноселци,Черни рид, Нова
ливада, Пъстрок, Ленско, Бял Градец, Казак,
Ботурче, Брусино, Планинец, Соколенци,
ИBAЙЛOBГPAД
Глумово,Чучулига,Черничино, Попско,
Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец,
Хухла, Ламбух
Горни главанак, Долни главанак, Селска
MAДЖAPOBO
поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово,
Долно Съдиево
Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка
CBИЛEHГPAД
могила, Варник, Пашово
Константиново, Свирково, Троян, Дряново,
CИMEOHOBГPAД
Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9

2

1

7803 CTPAЛДЖA
ОБЩО:

Мамарчево, Малко Шарково, Воден,
Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор,
Горска Поляна, Ситово, Иглика, Шарково,
Попово, Дъбово, Камен Връх, Деница,
Оман, Златиница, Голямо Крушево
Леярово

Красен дол

108
139

1
1

1 868
26
95 077

2 367

5

16

18
1
1 174

4

6

8
1
433

1

1

8

3 145

2 621

30 722

8

45 676,8
31 974
10 400,0
7 280
2 199 179,8 1 539 423

4 492,8

3 744,0

43 888,0

7

Сума
(лева)

ДЪРЖАВЕН

7801 БOЛЯPOBO

BEЛИKИ
7701
ПPECЛAB
HИKOЛA
7706
KOЗЛEBO

3
Планиново, Владимирово, Филипово,
Присадец, Каменна река, Светлина,
Чукарово, Доброселец, Сакарци, Хлябово,
Българска поляна, Капитан Петко войвода,
Мрамор, Срем, Синапово, Княжево
Суха река

Планински и малки селища с население
до 500 жители (без курортите)

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2021 г.

140

7609 TOПOЛOBГPAД

Община

Код

Брой
население в
Брой
Брой
малки и
селища
маршрути
планински
селища

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Приложение № 9
към чл. 20, ал. 1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА БИБЛИОТЕКИТЕ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Община
Благоевград
Бургас
Bарна
Bелико Tърново
Bидин
Bраца
Габрово
Добрич
Kърджали
Kюстендил
Ловеч
Mонтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Pазград
Русе
Cилистра
Cливен
Cмолян
Столична община
Cтара Загора
Tърговище
Xасково
Шумен
Ямбол
ОБЩО:

(лева)
Сума
27 808
40 843
53 878
43 450
23 463
24 332
31 284
23 463
23 463
26 939
23 463
28 677
31 284
24 332
35 629
113 839
26 070
51 271
27 808
37 367
27 808
117 315
33 022
30 415
30 415
42 581
22 594
1 022 813

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Приложение № 10
към чл. 27
РАЗДЕЛ I. Допълнителни разходи по бюджети на първостепенни разпоредители с
бюджет по държавния бюджет

Бюджетни организации

Народно събрание
Министерски съвет
Съдебна власт
Министерство на финансите
Министерство на външните работи
Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на здравеопазването
Министерство на образованието и науката
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Министерство на енергетиката
Министерство на туризма
Национален статистически институт
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ I:

Сума
(в лв.)

1 558
12 833
93 592
1 008
7 333
21 725
581 900
54 175
8 067
9 533
9 167
4 125
4 675
120 817
7 333
22 917
367
733
2 017
963 875

Класификационен код
на област на
политика/функционална
област и/или бюджетна
програма съгласно РМС
№ 891 от 2020 г. за
изменение на РМС №
502 от 2017 г.
x
0300.06.00
x
1000.02.00/1000.02.01
1100.01.00/1100.01.01
1200.01.00/1200.01.08
1300.04.00/1300.04.01
1400.03.00
1600.04.00
1700.03.00
1800.03.00
1900.03.00
2000.03.00
2100.02.00/2100.02.01.
2100.03.00/2100.03.02.
2200.04.00
2300.03.00
2400.02.00
7100.02.00
4100.01.00/4100.01.01

РАЗДЕЛ II. Допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия
на науките
Бюджетни организации
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
Великотърновски университет „Св. св . Кирил и Методий“

Сума
(в лв.)
16 408
9 992
1 833
11 642

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Бюджетни организации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Технически университет - София
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - София
Лесотехнически университет - София
Химико-технологичен и металургичен университет - София
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Аграрен университет - Пловдив
Тракийски университет - Стара Загора
Медицински университет - София
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ - Варна
Медицински университет - Плевен
Университет за национално и световно стопанство - София
Икономически университет - Варна
Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов
Национална художествена академия - София
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен
Диамандиев“ - Пловдив
Национална спортна академия „Васил Левски“ - София
Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
Българска академия на науките - София
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ II:

С Т Р. 1 4 3

Сума
(в лв.)
3 208
6 508
34 650
3 208
4 125
9 533
2 383
1 833
9 625
3 850
825
5 225
11 092
11 275
10 542
3 850
7 517
2 750
3 025
1 467
550
16 133
2 567
2 567
1 192
1 283
200 658

РАЗДЕЛ III. Допълнителни трансфери по бюджетите на Националния
осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската
телеграфна агенция
Бюджетни организации
Национален осигурителен институт
Българска национална телевизия
Българска телеграфна агенция
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ III:

Сума
(в лв.)
1 008
367
275
1 650

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

РАЗДЕЛ IV. Допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на
общините
ОБЩИНИ

Сума
(в лв.)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

3 208
367
11 000
1 833
367
367
2 750
4 125
4 858
367
733
458
458
367

ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево

1 375
50 417
733
1 192
367
9 167
6 692
3 025
642
5 408
1 008
367
3 667

ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино

367
2 750
550
1 192
66 000
367

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНИ
Вълчидол
Девня
Долни Чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

Сума
(в лв.)
917
367
733
550
458
642

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол

9 808
2 933
1 008
458
1 008
1 742
825
2 750
458
458

ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене

1 192
367
367
3 667
367
367
367
367
367
367
367

ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово

367
1 375
5 500
3 667
367
917
367
550

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНИ
Роман
Хайредин
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Сума
(в лв.)
367
367

13 750
733
5 500
1 192

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла

4 583
917
7 333
825
917
367
458
917

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене

367
367
642
1 283
5 683
917
367

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно

367
367
2 933
367
5 958
367
367
367
367

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци

367

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНИ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

Сума
(в лв.)

Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица

367
2 933
367
917
2 750
367
367

ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово

917
367
367
458
733
367
825
367
4 125
367
367

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница

367
458
367
367
367
7 883
2 108
1 008
458
642
367
367

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир

1 100
367
367
12 833
1 833

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНИ
Трън

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Сума
(в лв.)
367

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа

642
367
1 192
367
367
642
367
13 750
458
1 283
1 100

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен
Сопот

3 667
642
550
1 283
642
367
3 758
550
64 167
1 833
917
2 750
642
1 100
550
1 283
642
458

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград

458
1 375
1 192
550
7 975

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНИ
Самуил
Цар Калоян
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

Сума
(в лв.)
367
642

458
1 100
458
458
917
21 083
367
367

367
367
642
367
5 042
367
367

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица

458
1 375
11 917
458

ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

367
367
733
367
550
550
367
367
5 500
642

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНИ

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Сума
(в лв.)

Столична община

284 167

ОБЛАСТ СОФИЯ
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

550
1 467
2 017
917
550
458
458
1 558
917
458
1 008
917
1 558
1 833
458
825
1 283
9 167
825
1 100
367
367

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново

367
367
917
5 042
733
367
367
367
1 558
25 300
1 008

367

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНИ
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище

С Т Р. 1 5 1

Сума
(в лв.)
550
367
1 558
9 075

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални Бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково

3 942
458
642
367
367
3 025
367
367
550
3 392
14 667

ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Шумен

825
367
458
367
367
367
1 375
367
458
11 917

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ IV:
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛИ I+II+III+IV:

9741

ВЕСТНИК

458
458
642
1 467
8 800
935 576
2 101 759
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-375
от 23 ноември 2020 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с констатирана явна фактическа
грешка в резултат от неправилното отразяване
на съществуващото на терена трасе в обхвата на общински път SFO1370/I-8/ „гр. Костенец – с. Костенец – лет. Костенец“ от км 0+000 до
км 9+000 в картата на възстановената собственост
за землището на с. Костенец, община Костенец,
Софийска област, нареждам:
1. Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Костенец, община Костенец, Софийс
ка област, за имоти с 38916.0.385, 38916.0.861,
38916.0.877, 38916.0.881, 38916.0.894, 38916.0.931,
38916.0.932, 38916.0.933, 38916.47.2, 38916.47.3,
38916.47.4, 38916.47.5, 38916.47.6, 38916.47.7, 38916.47.8,
38916.47.9, 38916.47.10, 38916.47.11, 38916.47.12,
38916.47.13 и 38916.47.14 по КВС на землище
с. Костенец, община Костенец, София област, с
обща площ 8,045 дка.
2. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се доведе до знанието на директора на
Областна дирекция „Земеделие“ – София област,
и началника на Общинската служба по земеделие – гр. Костенец, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

9655

Министър:
Д. Танева

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ-1819 от 18 декември 2020 г.
№ РД-05-1026 от 18 декември 2020 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 18 от Закона
за Националната агенция за приходите и чл. 9,
т. 1, чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от Закона
за статистиката (ЗСт), чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5,
чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чл. 51,
ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 27, т. 2 от Закона

за счетоводството (ЗСч), както и с оглед оптимизиране на процеса на подаване на годишни отчети
за дейността пред Националния статистически
институт (НСИ) и Националната агенция за приходите (НАП), с настоящата съвместна заповед
определяме реда, начина и сроковете за подаване
на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД)
на задължените лица (респондентите) съгласно
посочените по-горе разпоредби и утвърждаваме
образци на съответните формуляри, както следва:
I. Групи задължени лица, съдържание и форма
на ГОД и КГОД, разпространение на формулярите:
А. Дефинират се следните групи юридически и
физически лица (респонденти), които през 2021 г.
следва да подадат ГОД или КГОД за тези, които
подлежат на консолидиране:
1. нефинансови предприятия, несъставящи
баланс – физически лица, извършващи стопанска
дейност като търговци по смисъла на Търговския
закон, включително едноличните търговци (ЕТ),
както и физическите лица в случаите по чл. 29а
от ЗДДФЛ;
2. нефинансови п редп ри я т и я, съставящи
баланс;
3. предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
4. предприятия с нестопанска цел – сдружения
и фондации, включително политически партии,
църкви, читалища и др.;
5. застрахователи;
6. инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества,
управляващи дружества, договорни фондове и
дружества със специална инвестиционна цел;
7. пенсионноосигурителни дружества;
8. пенсионни фондове;
9. бюджетни предприятия;
10. банки.
Б. Съдържание и форма на ГОД и КГОД:
Съдържанието и формата на ГОД за 2020 г.,
който следва да подават отделните групи данъчно
задължени лица (респонденти) съгласно чл. 92,
ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3
от ЗКПО, чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 20, ал. 5
във връзка с ал. 1 и 4 от ЗСт, са:
1. за нефинансовите предприятия, несъставящи
баланс – съгласно приложение № 1;
2. за нефинансовите предприятия, съставящи
баланс – съгласно приложение № 2;
3. за предприятията в ликвидация или в несъстоятелност – съгласно приложение № 3;
4. за предприятията с нестопанска цел – съг
ласно приложение № 4;
5. за застрахователите – съгласно приложение
№ 5;
6. за инвестиционните предприятия – съгласно
приложение № 6;
7. за пенсионноосигурителни дружества – съг
ласно приложение № 7;
8. за пенсионните фондове – съгласно приложение № 8;
9. за бюджетните предприятия – статистически
справки съгласно приложение № 9;
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10. за банките – годишен финансов отчет съг
ласно ЗСч и Международните счетоводни стандарти (МСС) и статистически справки съгласно
приложение № 9;
11. за лицата по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 4, които са осъществявали дейност,
но приходите и разходите от дейността са под
500 лв. – декларация съгласно приложение № 11.
Съдържанието и формата на КГОД за 2020 г.,
който следва да подават отделните групи респонденти съгласно чл. 27, т. 2 от ЗСч и във връзка
със задължения на НСИ по изпълнение на регламенти на Европейския съюз, са:
12. за нефинансовите предприятия, съставящи
баланс – КГОД съгласно приложение № 12;
13. за застрахователите – К ГОД съгласно
приложение № 13;
14. за инвестиционните предприятия – КГОД
съгласно приложение № 14;
1 5. з а п е н с и о н н о о с и г у р и т е л н и д р у ж е с 
тва – КГОД съгласно приложение № 15.
В. Предприятия, които нямат задължение за
подаване на ГОД:
1. Предприятия, които не са осъществявали
дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение
за подаване на ГОД, могат да подадат в НСИ
декларация (приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2020 г.
2. В случаите на прекратяване с ликвидация
или с обявяване в несъстоятелност през 2021 г.
за лицата не е налице задължение за подаване на
ГОД. Те могат да подадат в НСИ ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за
2021 г. (приложение № 10).
Г. При подаването на годишния отчет за
дейността лицата, включително на бюджетна
издръжка, притежаващи клонове, поделения,
дейности, звена и мероприятия, задължително
подават в НСИ отделни статистически справки
за своите поделения, клонове, дейности, звена и
мероприятия, включително и на територията на
друга община, съгласно указанията към всеки
формуляр.
Д. Разпространение на формулярите:
1. Формулярите на ГОД и КГОД на лицата по
раздел I, подраздел А, точки от 1 до 8 и статистическите справки за лицата по т. 9 до т. 10 са
достъпни чрез официалните интернет страници
на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg.
2. Комплекти от формулярите на ГОД на
хартиен носител за нефинансовите предприятия,
съставящи баланс, за предприятията с нестопанска цел и за инвестиционните предприятия ще
се предлагат срещу заплащане в териториалните
структури на НСИ.
3. Формулярът на ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс, на хартиен носител
ще се разпространява безплатно в съответните
териториални структури на НАП и НСИ.
II. Срокове, условия и ред за подаване на
ГОД и КГОД:
А. Общи разпоредби:
1. Съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252,
ал. 2, чл. 259, ал. 3 от ЗКИО и чл. 51, ал. 1 от
ЗДДФЛ юридическите и физическите лица заедно
с годишната данъчна декларация подават и ГОД
в срок от 1 март до 30 юни 2021 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

Предприятията, които консолидират съгласно
глава трета, раздел IV от ЗСч, подават КГОД в
срок до 30.09.2021 г.
2. Годишният отчет за дейността на лицата
по раздел I, подраздел А може да бъде подаден
по един от следните начини:
2.1. По електронен път в реално време (online) чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система
(ИС) „Бизнес статистика“ на следния интернет
адрес – https://isbs.nsi.bg.
Годишният отчет за дейността с КЕП може да
бъде подаден от всички групи задължени лица по
раздел I, подраздел А, точки от 1 до 10.
Годишният отчет за дейността се подава
задължително с КЕП от задължените лица по
раздел I, подраздел А, точки от 2 до 10, когато
те са данъчно задължени лица по ЗКПО.
Подаването на ГОД с КЕП следва да е приключило преди подаване по електронен път или
на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на годишната данъчна декларация.
Отчетът се счита за подаден при преминаването
му в статус „Успешно обработен“. В годишната
данъчна декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер)
на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес
статистика“. При приемането на декларацията
се извършва контрол за наличието и статуса на
въведения отчет по посочения уникален идентификатор.
2.2. По електронен път в реално време (on-line)
чрез използване на персонален идентификаци
онен код (ПИК), издаден от НАП, в ИС „Бизнес
статистика“ на следния интернет адрес – https://
isbs.nsi.bg.
Годишният отчет за дейността с ПИК може да
бъде подаден единствено от лицата по раздел I,
подраздел А, т. 1.
Подаването на ГОД с ПИК следва да е приключило преди подаване по електронен път или
на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на годишната данъчна декларация.
Отчетът се счита за подаден при преминаването
му в статус „Успешно обработен“. В годишната
данъчна декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер)
на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес
статистика“. При приемането на декларацията
се извършва контрол за наличието и статуса на
въведения отчет по посочения уникален идентификатор.
2.3. На хартиен носител за лицата по чл. 51,
ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена
регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец.
Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А,
т. 1) в съответните териториални структури на
НАП, по пощата с известие за доставка (обратна
разписка) или в пощенската станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна
декларация получава уникален входящ номер,
който задължително се записва като входящ
номер и на ГОД.
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Б. Специфични разпоредби, прилагани за
различните групи лица:
1. За банките:
Лицата по раздел I, подраздел А, т. 10 подават
частта от ГОД, представляващ статистически
справки, съгласно приложение № 9 по реда на
раздел II, подраздел А, т. 2.1 от настоящата заповед.
Годишният финансов отчет, изготвен съгласно ЗСч и МСС, се подава заедно с годишната
данъчна декларация.
2. За лицата, които подлежат на консолидиране
съгласно глава трета, раздел IV от ЗСч:
Лицата по раздел I, подраздел А, т. 2, 5, 6 и 7,
които подлежат на консолидиране, подават КГОД
съгласно съответното приложение (от № 12 до
№ 15) по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.1
от настоящата заповед. Подаването на КГОД е
възможно само след наличие на ГОД със статус
„Успешно обработен“ в ИС „Бизнес статистика“.
3. За лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2020 г., но
са длъжни да представят ГОД за 2020 г., съгласно
чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от ЗСт, подават
ГОД единствено в информационната система на
НСИ или в съответната териториална структура
на НСИ на хартиен носител.
4. Лицата по раздел I, подраздел А, точки
от 1 до 4, които са осъществявали дейност,
но приходите и разходите за дейността са под
500 лв., подават декларация съгласно приложение № 11 в информационната система на НСИ
или заедно с годишната данъчна декларация на
хартиен носител (по реда на раздел II, подраздел
А, т. 2.3 от настоящата заповед) в съответните
териториални структури на НАП, по пощата с
известие за доставка (обратна разписка) или в
пощенската станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна
декларация получава уникален входящ номер,
който задължително се записва като входящ
номер и на декларацията (приложение № 11).
5. Лицата, които не са осъществявали дейност
по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период,
в който не са осъществявали дейност, с декларация
(приложение № 11) в информационната система на
НСИ, по имейл или в съответната териториална
структура на НСИ на хартиен носител.
6. В случаите на прекратяване с ликвидация
или с обявяване в несъстоятелност през 2021 г.,
лицата могат да подадат ГОД (приложение № 10)
в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на
хартиен носител.
В. Допълнителни разпоредби:
1. След изтичане на законоустановените срокове за подаване на годишни данъчни декларации
по ЗКПО/ЗДДФЛ и на ГОД за 2020 г. лицата по
раздел I, подраздел А имат възможност еднократно
в срок до 30.09.2021 г. да подадат нова ГДД по
чл. 92 от ЗКПО/чл. 50 от ЗДДФЛ на основание
чл. 75, ал. 3 от ЗКПО/чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ и
да коригират подадените данни в ГОД, по един
от следните начини:
1.1. По електронен път чрез подаване на коригиращ ГОД в ИС „Бизнес статистика“ по реда на
раздел II, подраздел А, т. 2.1 и т. 2.2 от настоящата
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заповед, преди подаване по електронен път на
коригираща ГДД.
1.2. На хартиен носител чрез подаване на коригираща ГДД и коригиращ ГОД по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.3 от настоящата заповед.
2. В случаите, когато не се налага подаване
на нова ГДД по реда на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО/
чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, а се коригират само
подадените данни в ГОД, се подава еднократно
в срок до 30.09.2021 г. коригиращ ГОД за 2020 г.
по електронен път в ИС „Бизнес статистика“ или
на хартиен носител със заявление за корекции
в ЦУ на НСИ.
3. Корекции на данните по т. 1 и 2 могат да се
правят във вече подадени в законоустановения срок
(до 30.06.2021 г. за задължените лица по ЗКПО
и за задължените лица по ЗДДФЛ) счетоводни
отчети и статистически справки към ГОД. Нови
статистически справки могат да се подават само
в случай, че произтичат от корекции в някой от
подадените счетоводни отчети към ГОД.
Заповедта влиза в сила от 1.01.2021 г. и е със
срок на действие до 31.12.2021 г. Заповедта се
обнародва в „Държавен вестник“, в съответствие
с чл. 20, ал. 5 от ЗСт.
Заповедта се публикува на официалните интернет страници на НАП и НСИ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагаме на ресорния заместник изпълнителен директор
на НАП, както и на ресорния заместник-председател на НСИ и главния секретар на НСИ.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1 – ГОД за нефинансовите
предприятия, несъставящи баланс;
2. Приложение № 2 – ГОД за нефинансови
предприятия, съставящи баланс;
3. Приложение № 3 – ГОД за предприятия в
ликвидация или в несъстоятелност за 2020 година;
4. Приложение № 4 – ГОД за предприятията
с нестопанска цел:
5. Приложение № 5 – ГОД за застрахователи;
6. Приложение № 6 – ГОД за инвестиционните
предприятия;
7. Приложение № 7 – ГОД за пенсионноосигурителни дружества;
8. Приложение № 8 – ГОД за пенсионните
фондове;
9. Приложение № 9 – Статистически справки
за бюджетните предприятия и банките;
10. Приложение № 10 – ГОД за предприятия в
ликвидация или в несъстоятелност за 2021 година;
11. Приложение № 11 – Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за
предприятия без дейност;
12. Приложение № 12 – КГОД на нефинансовите предприятия;
13. Приложение № 13 – КГОД на застрахователите;
14. Приложение № 14 – КГОД на специализираните инвестиционни предприятия;
15. Приложение № 15 – КГОД на пенсионноосигурителните дружества.
Председател на НСИ:
С. Цветарски
Изпълнителен директор на НАП:
Г. Димитрова
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Приложение 1

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,
НЕСЪСТАВЯЩИ БАЛАНС ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона
за статистиката.
Годишният отчет за дейността се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов
одит и съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2020 г., а също и от
физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2021 г. и ЗДДФЛ.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 83 от ЗДДФЛ.
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 2020 година

2.

Отчет за приходите и разходите за 2020 година

3.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година

4.

Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2020 година

5.

Справка за данъците и таксите през 2020 година

6.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2020 година

7.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2020 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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
Населено място, в което предприятието извършва дейността си.
Област
Община
Град/село

Район *
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

III. 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.
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.
* 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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IV. Субекти на социалната икономика
Вашето предприятие субект на социалната икономика ли е?

ДА

НЕ

Съгласно чл. 5 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика: Субекти на социалната и солидарна икономика са
кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните предприятия.

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

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

VI. Вашето предприятие реализирало ли е през отчетната година дейности, свързани с корпоративната социална отговорност (КСО)?

ДА

НЕ

Корпоративната социална отговорност е част от стратегическото планиране и управление на организациите, относно въздействието,
което оказват на обществото и околната среда. В своите бизнес операции и дейности социално отговорните компании и организации
интегрират загрижеността си към социалните, екологичните, етичните и правата на човека, като отчитат специфичните интереси на
клиентите, доставчиците и подизпълнителите по веригата, потребителите, служителите и обществеността, намираща се в районите, в
които оперират. КСО надгражда законовите изисквания в области като: социален диалог, недискриминация и равни възможности,
управление на въздействието върху околната среда, развитие на човешките ресурси, инвестиране в изграждането на инфраструктура,
обслужваща местната общност, дарителство, благотворителност и т.н.
Моля посочете (приблизително) какъв процент от реализираните нетни приходи от продажби през отчетната година е отделен
за КСО дейности?
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 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 (към 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
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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. от услугите 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 продажби на суровини и материали
Приходи от продажби на дълготрайни активи
Общо за група I

15420
15430
15000

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

16100
16110
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

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2
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Справка 1. Приходи от оперативна дейност и други разходи

(Хил. левове)

Видове

Код на
реда

Отчет за годината

а

б

1

I. Приходи от оперативна дейност
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)

15500

в т. ч. приходи от населението*

15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби
на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти

15600
15700
15710

от тях: от страни членки на ЕС

15711

Приходи от услуги по производство на ишлеме

15800

в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани
с околната среда **
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)

15810

ІІ. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица

15900
15950
31000
31010

III. Други разходи (код на реда 10500, кол.1)

41000

Балансова стойност на продадените активи

41100

Стоки

41110

Суровини и материали

41120

Млади животни и животни за угояване

41130

Дълготрайни материални и нематериални активи

41140

Разходи за командировки

41200

Други

41300

Справка 2. Заети лица
Код на Среден годишен
реда
брой
а
Наети по трудов договор (среден списъчен брой)
в т. ч. на непълно работно време (преизчислени към пълна заетост - от код 1001)

б
1300

1600

Неплатени семейни работници

1800

Отработени човекодни и часове
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)
Отработени човекочасове от наетите по трудов договор (код 1001) през годината
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)

x

1510

Работещи собственици

Отработени човекодни от всички наети по трудов договор (код 1001) през годината

2

1001

Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 1001) 3193
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в код 1600,
1001 и 1500 )
1400
Наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор)
1500
в т. ч. работещи само във фирмата (не работят при друг работодател)

1

Разходи за възнаграждения (без обезщетенията по КТ) - левове

x
х
Брой

1910

х

1911

х

1930

х

1931

х

На код 1001 се посочва средния списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение съгласно Кодекса на труда без лицата в
отпуск по майчинство. 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).
В случаите, когато 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.
* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от
продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на
високи комини.
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На код 1300 кол. 1 се посочват лицата, наети на непълно работно време, преизчислени към пълна заетост.
Например: две лица, назначени на полудневна работа, трябва да се посочат като една бройка. Тези лица се посочват като една бройка и
на код 1001.
На код 1400 се посочва броят на лицата и разходите за възнаграждения на наетите по договор за управление и контрол.
На код 1500 се посочват лицата, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор).
На код 1510 се посочват лицата от код 1500, които имат сключен само граждански договор с фирмата и не работят при друг
работодател.
На код 1600 се посочва само работещият собственик, който участва пряко в управлението на дейността на фирмата.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1510,1600 и 1800, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
В кол. 2 се посочват начислените суми за възнаграждение на труда вкл. и сумите получени като компенсация върху разходите за работна
заплата по правителствени мерки за подпомагане на работодателите в левове - цели числа.
За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа независимо от продължителността на отработеното време.
В отработените човекочасове се включват всички фактически отработени от лицата редовни и извънредни часове.

Справка 3. Дълготрайни материални и нематериални активи

а

(Хил. левове)
машини,
транспортни
оборудване и средства и
апаратура
други
4
5

Код на
реда

Общо

земи

б

1

2

сгради и
строителни
съоръжения
3

х

х

х

х

ДМА по отчетна стойност към 01.01.2020 г.

62001

ДМА по отчетна стойност към 31.12.2020 г.

62004

Разходи за придобиване на ДМА през 2020 г.

45003

Придобити ДМА през 2020 г.

45005

Разходи за придобиване на ДНА през 2020 г.

61002

х

х

х

х

61003

х

х

х

х

62011

х

х

х

х

в т. ч. за програмни продукти
ДМА по балансова стойност към 31.12.2020 г.

В справка 3 на кодове 62001 и 62004 се посочва стойността, записана в инвентарната книга или в счетоводните регистри на собствените ДМА.
На код 45003 се посочва в хил. левове стойността на направените през годината разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
чрез закупуване и строителство.
На код 45005 се посочва в хил. левове стойността на всички придобити през годината ДМА чрез закупуване и чрез въведени в действие
строителни обекти по реда на Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На код 61002 се посочва в хил. левове стойността на разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи.

Справка 4. Материални запаси
Код на
реда
а
Материални запаси

б
03100

Суровини и материали

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси

03140

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Справка 5. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2020 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)
Складове за продажби на дребно
Бензиностанции
Газостанции
Магазини и павилиони - общо
За храни, напитки и тютюневи изделия
Специализирани
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки
За нехранителни стоки
Специализирани
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

Код на реда

Брой

б
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7591
7551
7568
7592
7552
7583

1

Обща търговска
площ - м2
2
х
х
х
х
х
х

Справка 5 се попълва от всички предприятия, които към края на 2020 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях
търговски обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони,
будки и сергии, подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове за продажби на дребно, бензиностанции и
газостанции. Ако част от площта на големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби,
тази част се счита за самостоятелен магазин.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала и без значение какъв вид стока се продава в тях.
Павилионите са обекти от лека конструкция (метална, панелна и др.), които, както и магазините, притежават търговска зала.
Бензиностанцията (газостанцията) се счита за самостоятелен търговски обект, независимо от броя на колонките, с които разполага. Ако
в даден обект се извършва продажба едновременно на бензин, дизелово гориво и газ, видът на обекта (бензиностанция или газостанция)
се определя в зависимост от преобладаващия дял на продажбите.
Стоковата специализация на магазинa (павилионa) се определя съобразно дела на продажбите от дадена стокова група. Ако някоя
от продаваните стокови групи преобладава с дял над 1/3 от стойността на всички продажби за отчетния период, обектът се счита за
специализиран магазин. Ако никоя от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът се определя като неспециализиран
магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети и минимаркети) или с разнообразни нехранителни стоки (вкл. универсални
магазини).
Обща търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения, за всички обекти.

Справка 6. Вземания и задължения

(Хил. левове)
а

Вземания
в т. ч. в просрочие над 90 дни
Задължения
в т. ч. в просрочие над 90 дни
Предоставени кредити - общо
в т.ч. на нефинансови предприятия
Получени кредити - общо
в т.ч. от нефинансови предприятия

Код на реда

Отчет

б
160
161
170
171
180
181
190
191

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСЛЕНИ ЗА 2020 ГОДИНА
(Левове)
Код на
реда

Показатели
A

б

Приходи от такси и комисионни

Текуща година

Предходна година

1

2

2800

Резидентен сектор*

2810

Нефинансови предприятия

2811

Финансови предприятия

2812

Държавно управление

2813

Домакинства

2814

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2815

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2820

Нефинансови предприятия

2821

Финансови предприятия

2822

Държавно управление

2823

Домакинства

2824

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2825

Разходи за такси и комисионни

2900

Резидентен сектор*

2910

Нефинансови предприятия

2911

Финансови предприятия

2912

Държавно управление

2913

Домакинства

2914

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2915

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2920

Нефинансови предприятия

2921

Финансови предприятия

2922

Държавно управление

2923

Домакинства

2924

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2925

Декларирам, че през 2020 г. не съм получавал приходи от такси и комисионни
Декларирам, че през 2020 г. не съм направил разходи за такси и комисионни
* Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен
икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва
икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече).
Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен
икономически интерес в тази държава.
** Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други
икономически връзки с резидентни единици.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСЛЕНИ ЗА 2020 ГОДИНА
В „Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година“ се посочват всички такси и комисионни съгласно дейността и
индивидуалните договори, сключени от предприятието, независимо дали са посочени в други справки в годишния отчет. В справката е
необходимо да бъдат попълвани данните за текущата и за предходната година. Данните се попълват в стойност - лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ
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.
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.
Сектор “Домакинства”
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)”
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
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Отчетна единица: .........................................................
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СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

Код на
реда

а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
Еврозона
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

б
200000
210000
210110
210120
210121
210122
210123

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

221122
221130
221131
221132
221133

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6
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(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия

221220

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

221221

221222
221230

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221231

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221232

Социалноосигурителни фондове

221233

Домакинства

221240

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221250

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

222000

Нефинансови предприятия

222110

Финансови предприятия

222120

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

222121

222122
222130

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222131

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222132

Социалноосигурителни фондове

222133

Домакинства

222140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

222150

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Справката се попълва от всички единици.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените за
отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
Сектор„Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители
и чиято основна дейност е предоставянето на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички корпоративни
предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с:
- финансово посредничество (финансови посредници);
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации).
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се
търгуват на свободните пазари.
Централна банка
Подсекторът включва Българската народна банка, чиято основна функция е емитиране на парични средства, поддържане вътрешната и
външната стабилност на националната парична единица и управление на международните резерви на страната.
Депозитни институции, без централната банка (Търговски банки)
Подсекторът включва всички финансови предприятия, които са основно ангажирани с финансово посредничество и чието задължение
е да получават депозити и/или близки заместители на депозити от други институционални единици, различни от парично-финансови
предприятия, както и да дават заеми и/или да инвестират в ценни книжа за своя собствена сметка. Този подсектор включва всички
търговски банки.
Фондове на паричния пазар (ФПП)
В подсектор “Фондове на паричния пазар “ се класифицират следните финансови посредници: инвестиционни фондове, включително
инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици са близки
заместители на депозитите.
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Инвестиционните фондове, различни от тези на паричния пазар, включват инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни
инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици не се смятат за близки заместители на депозитите.
Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ се състои от
всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово посредничество, като натрупват пасиви
във форма, различна от валута, депозити или дялове в инвестиционни фондове, или са във връзка със застрахователни, пенсионни
и стандартни гаранционни схеми от институционалните единици. Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ е допълнително разделен на подсектори, състоящи се от финансови предприятия
за секюритизация, посредници на ценни книжа и деривати, финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране и специализирани
финансови предприятия.
Финансови спомагателни организации
Подсектор „Финансови спомагателни организации“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно
ангажирани с дейности, тясно свързани с финансовото посредничество, но които сами по себе си не са финансови посредници.
Каптивни финансови институции и заемодатели
Подсектор „Каптивни финансови институции и заемодатели“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които не
са ангажирани нито с финансово посредничество, нито с предоставяне на спомагателни финансови услуги, и по-голямата част от чиито
активи или пасиви не се търгуват на свободните пазари.
Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД)
Подсектор „Застрахователни (осигурителни) дружества“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са
основно ангажирани с финансово посредничество като следствие от обединяване на рискове, главно под формата на пряко застраховане
или презастраховане .

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Пенсионни фондове (ПФ)
Подсектор „Пенсионни фондове“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с
финансово посредничество като следствие от обединяване на социалните рискове и потребности на осигурените лица (социално
осигуряване). Пенсионните фондове, като социалноосигурителни схеми, осигуряват доходи при пенсиониране, а също и плащания при
смърт и инвалидност.
Сектор “Държавно управление”
В сектор “Държавно управление” се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците,
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния
доход и богатство.
Централно държавно управление
Централно държавно управление включва: Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица,
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции,
Българска национална телевизия и Българско национално радио.
Местно държавно управление
Местно държавно управление включва всички общини като единици на публичната администрация.
Социалноосигурителни фондове
Социалноосигурителните фондове включват институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор “Домакинства”
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)”
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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 КЪМ СПРАВКА ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА

Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511
2512

- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

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

2700
2710

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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БРОЙ 1

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И
ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА
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.

б

в

1

количество

(Хил. левове)
в т.ч. за
чуждестранни
клиенти
11б

Раздел ІІб. Справка за стойността на ненаблюдаваните промишлени услуги

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

6

стойност
в хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

а

(телефон)

(подпис)

Моля, посочете колко време Ви отне
подготовката на данните и попълването на
справка ПРОДКОМ

7

12

б
099

Време
(в минути)

9

Отбележете
продукта, ако
е значително
усъвършенстван

Код на реда

8

стойност в
хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

в т.ч. на вътр. пазар

количество

Продажби

Раздел ІII. Справка за натовареността

5

количество

общо

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

10б

Стойност на промишлените услуги, които не са на ишлеме и не се наблюдават от
номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ)

(Хил. левове)
в т.ч. за
чуждестранни
клиенти
11а

Раздел ІІа. Справка за стойността на услугите по производство на ишлеме - общо
Стойност на услугите по производство на ишлеме от Раздел I (Σ кол.3) и стойност на
услугите по производство на ишлеме на промишлени изделия, които не се наблюдават от
номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ)
10а

Дата:

Производство
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи)
количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
2
3
4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

а

Код по
Измерителна
ПРОДПРОМ Наименование на продукта
единица
2020

общо

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2020 ГОДИНА*

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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БРОЙ 1

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2020 ГОДИНА
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на промишлената продукция в натурално изражение от предприятията, произвеждащи промишлени изделия на територията на Република България и извършващи промишлени услуги, се осъществява по Номенклатурата на промишлената продукция
(ПРОДПРОМ).
Обхватът на всеки код по ПРОДПРОМ е дефиниран чрез връзка с кодове по Комбинираната номенклатура (КН).
Предприятията попълват справка за всеки вид промишлена дейност, която са извършвали съобразно нетния размер на приходите от
продажби на продукция и услуги от промишлена дейност за 2020 г., както следва:
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 120 и повече хил. лв.;
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 100 и повече хил. лв. и класифицирани по
КИД - 2008 в клас 10.71 “Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:
Раздел I.
Колона 1. ”Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в
количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. “в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. “в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв., без ДДС
и акцизи.
Колона 4. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и
стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в
хил.лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на
ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 8. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на вътрешния пазар
на собствена промишлена продукция в хил.лв., без ДДС и акцизи.
Раздел IIа.
Колона 10а. “Стойност на услугите по производство на ишлеме - общо” - включва сумата на колона 3 от Раздел I и услугите по производство на ишлеме на промишлени изделия, които не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
Колона 11а. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” - включва сумата на колона 4 от Раздел I и услугите по производство на ишлеме за чуждестранни
клиенти на промишлени изделия, които не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
Раздел IIб.
Колона 10б. “Стойност на промишлените услуги, които не са на ишлеме и не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция
(ПРОДПРОМ)“ - включва стойността на извършените ненаблюдавани промишлени услуги, без тези на ишлеме.
Колона 11б. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” - включва стойността на извършените ненаблюдавани промишлени услуги за чуждестранни
клиенти, без тези на ишлеме.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност
от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”За респондентите”;→ ИС Бизнес статистика;→ Годишна отчетност за дейността на
предприятията 2020 година;→ ”Нефинансови предприятия, несъставящи баланс”;→ формуляри на хартиен носител ”Повече”;→ ”Справка
за производството и продажбите на промишлени продукти за 2020 година”;→ изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ www.nsi.bg; ”За потребителите”;→
”Статистически класификации”;→ ПРОДПРОМ 2020.
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

Отчетна единица: .........................................................
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Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за
статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2021 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката, чл. 276 от ЗКПО и чл. 83 от ЗДДФЛ.
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 2020 година

2.

Справка за местните единици за 2020 година

3.

Справка за група предприятия през 2020 година

4.

Счетоводен баланс към 31.12.2020 година

5.

Отчет за приходите и разходите за 2020 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2020 година

7.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година

9.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година на микропредприятията

10.
11.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година

12.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 година

13.

Справка за данъците и таксите през 2020 година

14.

16.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2020 година
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и
други източници за 2020 година
Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2020 година

17.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2020 година

18.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 година

19.
20.

Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2020 година

15.

Справка за заемите и начислени лихви по институционални сектори и подсектори през 2020 година

22.

Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2020 година
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти
през 2020 година
Справка за продажбите и търговските обекти през 2020 година

23.

Справка за разходите на суровини и материали за 2020 година

24.

Справка за потреблението на горива и енергия за 2020 година

25.

Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2020 година

26.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година

27.

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година

28.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2020 година

21.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

БРОЙ 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.

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7

III. Собственост (пряко участие в собствеността) към 31.12.2020 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. Субекти на социалната икономика
Вашето предприятие субект на социалната икономика ли е?

ДА

НЕ

Съгласно чл. 5 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика: Субекти на социалната и солидарна икономика
са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните
предприятия.
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VI. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

VII. Приложими счетоводни стандарти
Годишният финансов отчет на предприятието е съставен на базата на:
Национални счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти
VIII. Задължение за независим финансов одит
Годишният финансов отчет на предприятието подлежи ли на задължителен независим финансов одит?
ДА

НЕ

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

НЕ

X. Вашето предприятие реализирало ли е през отчетната година дейности, свързани с корпоративната социална отговорност (КСО)?
ДА

НЕ

Корпоративната социална отговорност е част от стратегическото планиране и управление на организациите, относно въздействието,
което оказват на обществото и околната среда. В своите бизнес операции и дейности социално отговорните компании и организации
интегрират загрижеността си към социалните, екологичните, етичните и правата на човека, като отчитат специфичните интереси на
клиентите, доставчиците и подизпълнителите по веригата, потребителите, служителите и обществеността, намираща се в районите, в
които оперират. КСО надгражда законовите изисквания в области като: социален диалог, недискриминация и равни възможности,
управление на въздействието върху околната среда, развитие на човешките ресурси, инвестиране в изграждането на инфраструктура,
обслужваща местната общност, дарителство, благотворителност и т.н.
Моля посочете (приблизително) какъв процент от реализираните нетни приходи от продажби през отчетната година е отделен
за КСО дейности?

XI. 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

4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА КлОНОВЕТЕ ИЗВъН БълГАРИЯ

3

Държава
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 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

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.

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

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

БРОЙ 1
С Т Р. 1 7 9

С Т Р.
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БРОЙ 1

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2020 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
Бруто приходи от продажби (вкл. акцизи, без ДДС) - хил. лева
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
Разходи за възнаграждения (вкл. сумите по граждански договори на наетите лица,
които имат само граждански договор и не работят при друг работодател ) - хил. лева
Размер на направените инвестиции - хил. лева

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

Код (КИД - 2008)
Код (НКИД - 2003)

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА
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).
“Бруто приходи от продажби” (вкл. акцизи, без ДДС) за местната единица – хил. лева. Сумата от брутните приходи от продажби в местните
единици да е равна на код 15500 на Раздел І от „Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности” за предприятието.
“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.
“Разходи за възнаграждения (вкл. сумите по граждански договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не
работят при друг работодател )” за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да бъде равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 10310, к.1 от „Отчет за приходите и разходите ”
и гражданските договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател - код 31121, к.1 Раздел
ІІІ от „Отчет за приходите и разходите“.
“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да бъде равна на направените инвестиции общо за предприятието. Инвестициите на предприятието включват
действително извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - код 4500, к.3 от “Справка за разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи”.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

БРОЙ 1
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 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 (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

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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.
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БРОЙ 1
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.

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

БРОЙ 1
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 8 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

186
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
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СЧЕТОВОДЕН БАлАНС КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Записан, но невнесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Продукти от развойна дейност
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
права и активи
Търговска репутация
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I
II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради
Земи
Сгради
Машини, производствено оборудване и апаратура
Съоръжения и други
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI
III. Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления
Предоставени заеми на предприятия от група
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия
Дългосрочни инвестиции
в това число:
Дългови ценни книжа (облигации)
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)
Инвестиционни имоти
Други заеми
Изкупени собствени акции номинална стойност
Общо за група III
IV. Отсрочени данъци
Общо за раздел Б

01000

02110
02120
02130
02140
02141
02100
02210
02211
02212
02220
02230
02240
02241
02200
02310
02311
02320
02330
02331
02340
02350
02351
02352
02353
02360
02370
02300
02400
02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции

03330

в това число:
Дългови ценни книжа (облигации)
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)
Общо за група III

03331
03332
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
предходна
година
година
1
2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове записан капитал
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)

05120
05121

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

в т. ч. допълнителни резерви
Общо за група ІV

05441
05400

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

05510
05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Сума - хил.лв.
текуща
предходна
година
година
1
2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Задължения към доставчици

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

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 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
в т. ч. компенсируеми отпуски
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
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг
(само за предприятията, прилагащи МСС)
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
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг
(само за предприятията, прилагащи МСС)
Общо за група II
Б. Печалба от обичайна дейност
Общо разходи (І + ІІ)
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
III. Разходи за данъци от печалбата
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
Г. Печалба (В - III - IV)
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)

Код на
реда
б

10100
10200
10210
10220
10300
10310
10311
10320
10321
10400
10410
10411
10413
10412
10420
10500
10510
10520
10000

11100
11110
11200
11210
11220
11201
11000
14000
13000
14100
14200
14300
14400
14500

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

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

БРОЙ 1
Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

15100
15110
15120
15130
15131
15132
15133
15200
15300
15310
15400
15410
15411
15420
15430
15000
16100
16110
16200
16210
16300
16310
16320
16330
16000
19000
18000
19100
19200
19500

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност
Видове
а
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)
в т. ч. приходи от населението*
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи
по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти
от тях: от страни членки на ЕС
Приходи от услуги по производство на ишлеме
в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)

Код на
реда
б
15500
15510
15600

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

15700
15710
15711
15800
15810
15900
15950

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

Код на
реда
б
21000
21110
21111
21120
21135
21140

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

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

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

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

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

31181
31182
31260
31190
31191
31192
31200
31210
31211
31212
31213
31001

Раздел ІV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)
Код на
Видове
реда
а
б
Други разходи
41000
Балансова стойност на продадените активи
41100
Стоки
41110
Суровини и материали
41120
Млади животни и животни за угояване
41130
Дълготрайни материални и нематериални активи
41140
Разходи за командировки
41200
Други
41300
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи 41310

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

Код на
реда
б
51100
51120

Нефинансови предприятия

51121

Финансови предприятия

51122

Държавно управление

51123

Домакинства

51124

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

51125

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

51130

Нефинансови предприятия

51131

Финансови предприятия

51132

Държавно управление

51133

Домакинства

51134

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Сума на дивидента, определена с решение на Общото събрание за разпределяне
(след приспадане на данъци) на:
Резидентен сектор*

51135
51200
51220

Нефинансови предприятия

51221

Финансови предприятия

51222

Държавно управление

51223

Домакинства

51224

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

51225

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

51230

Нефинансови предприятия

51231

Финансови предприятия

51232

Държавно управление

51233

Домакинства

51234

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

51235

* Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен
икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва
икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече).
Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен
икономически интерес в тази държава.
** Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други
икономически връзки с резидентни единици.

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 5

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

Дейности
б

Код на
реда
в
61000

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

60001

02

Горско стопанство

60002

03

Рибно стопанство

60003

05

Добив на въглища

60005

06

Добив на нефт и природен газ

60006

07

Добив на метални руди

60007

08

Добив на неметални материали и суровини

60008

09

Спомагателни дейности в добива

60009

10

Производство на хранителни продукти

60010

11

Производство на напитки

60011

12

Производство на тютюневи изделия

60012

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

60013

14

Производство на облекло

60014

15

60015

16
17

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

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

60018

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

60019

20

Производство на химични продукти

60020

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

60021

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

60022

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

60023

24

Производство на основни метали

60024

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

60025

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

60026

27

Производство на електрически съоръжения

60027

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

60028

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

60029

30

Производство на превозни средства, без автомобили

60030

31

Производство на мебели

60031

32

Производство, некласифицирано другаде

60032

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

60033

35

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

60035

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

60036

37

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

60037

Събиране на отпадъци

60381

38.2

Обработване и обезвреждане на отпадъци

60382

38.3

Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци

60383

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

60039

41

Строителство на сгради

60041

42

Строителство на съоръжения

60042

43
45

Специализирани строителни дейности

60043

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

60045

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

60046

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

60047

49

Сухопътен транспорт

60049

50

Воден транспорт

60050

51

Въздушен транспорт

60051

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

60052

53

Пощенски и куриерски дейности

60053

55

Хотелиерство

60055

56

Ресторантьорство

60056

38.1

60016
60017

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

С Т Р.

196

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

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

Код на
реда
в
60058
60059

60

Радио- и телевизионна дейност

60060

61

Далекосъобщения

60061

62

Дейности в областта на информационните технологии

60062

63

60063

64
65

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

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

60066

68

Операции с недвижими имоти

60068

69

Юридически и счетоводни дейности

60069

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

60070

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

60071

72

Научноизследователска и развойна дейност

60072

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

60073

74

Други професионални дейности

60074

75

Ветеринарномедицинска дейност

60075

77

Даване под наем и оперативен лизинг

60077

78
79

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

60078

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

60079

80

Дейности по охрана и разследване

60080

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

60081

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

60082

84

Държавно управление

60084

85

Образование

60085

86

Хуманно здравеопазване

60086

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

60860

87

Медико-социални грижи с настаняване

60087

88

Социална работа без настаняване

60088

90

Артистична и творческа дейност

60090

91

Други дейности в областта на културата

60091

92

Организиране на хазартни игри

60092

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

60093

94

Дейности на организации с нестопанска цел

60094

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

60095

96

Други персонални услуги

60096

97

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

60097

86.0

98
99

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

60064
60065

60098
60099

Раздел VІІ. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.
Код на
Отбележете със знак „Х“
реда един от прилаганите методи
б
1
70001
70002
70003
70004

Прилаган метод за оценка
а
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)
Среднопретеглена стойност
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)
Конкретно определена стойност

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

61740

61730

61710

61720

Салдо към края на отчетния период

61692

Други изменения в собствения капитал

61691

Намаление

61690

Последващи оценки на активи и пасиви

Увеличение

61680

Покриване на загуба

61671

61670

в т. ч. за дивиденти

61660

Разпределение на печалбата

61652

Намаление

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАл ЗА 2020 ГОДИНА

1

Записан
капитал
2

3

Резерв от
Премии от
последващи
емисии
оценки
4

Ръководител:
Съставител:

7

Други
резерви

Неразпределена
печалба
8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерв съгласно учредителен акт
6
9

Непокрита
загуба

Финансов резултат от
минали години

Дата:

10

Текуща
печалба/
загуба

(телефон)

(подпис)

11

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Законови

Резерв, свързан
с изкупени собствени акции
5

Резерви

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61630

Грешки

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

61620

Промени в счетоводната политика

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

Код на
реда

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

БРОЙ 1
С Т Р. 1 9 7

С Т Р.

198

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)
( 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, комисиони, 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, комисиони, 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

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6360

6000

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

6356

IV. Отсрочени данъци

6355

Други заеми

6357

6354

Дългосрочни инвестиции

6350

6353

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Общо за група III

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
6

намаление
7

8

Преоценена стойност в началото
на
(4+5-6)
периода
9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение

(Хил. левове)

13

14

15

Преоценена Балансова
амортизация стойност
в края на
в края на
периода
периода
намаление
(11+12-13)
(7-14)

Последваща оценка

ВЕСТНИК

Изкупени собствени акции

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6201

6200

6241

6240

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

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

6220

Съоръжения и други

6212

1

в началото
на периода

Последваща
оценка

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

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДълГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6101

6100

Земи

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

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

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

БРОЙ 1
С Т Р. 1 9 9

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

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

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

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

0100

б

Код на
реда

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

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДълГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2020 ГОДИНА

200

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

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

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 0 1

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

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

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

202

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

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

62020

62010

62008

62007

62003

62006

62005

62002

62009

б

Код на
реда
1

Общо
(2+3+4+5
+6+7+8)

х

2

Земи

х

3

х

4

х

5

х

6

х

7

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

х

8

Други

(Хил. левове)

9

Общо
(10+11)

х

10

Програмни
продукти

х

11

Други

Нематериални дълготрайни активи

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

Дата:

ДЪРЖАВЕН

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

а
Дълготрайни активи по отчетна стойност към
01.01.2020 г.
Отчетна стойност на постъпилите
дълготрайни активи през 2020 г.
Постъпили чрез покупка, бартер,
безвъзмездно, апортни вноски, финансов
лизинг, произведени и задържани за
собствено използване от производителите,
основен ремонт; постъпили дълготрайни
активи в процес на изграждане
Постъпили поради извънредни и други
събития *
Отчетна стойност на излезлите дълготрайни
активи през 2020 г.
Излезли чрез продажба, бартер,
безвъзмездно, апортни вноски;
излезли дълготрайни активи
в процес на изграждане
Излезли поради извънредни и други
събития **
Дълготрайни активи по отчетна стойност към
31.12.2020 г.
Дълготрайни активи по балансова стойност
към 31.12.2020 г.

Показатели

Дълготрайни материални активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДълГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА
(попълва се от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, които не са попълнили “Справка за нетекущите (дълготрайните) активи”)

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

БРОЙ 1
С Т Р. 2 0 3

С Т Р.

204

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСлЕНИ ЗА 2020 ГОДИНА
(Левове)
Код на
реда

Показатели
A

б

Приходи от такси и комисионни

Текуща година

Предходна година

1

2

2800

Резидентен сектор*

2810

Нефинансови предприятия

2811

Финансови предприятия

2812

Държавно управление

2813

Домакинства

2814

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2815

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2820

Нефинансови предприятия

2821

Финансови предприятия

2822

Държавно управление

2823

Домакинства

2824

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2825

Разходи за такси и комисионни

2900

Резидентен сектор*

2910

Нефинансови предприятия

2911

Финансови предприятия

2912

Държавно управление

2913

Домакинства

2914

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2915

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2920

Нефинансови предприятия

2921

Финансови предприятия

2922

Държавно управление

2923

Домакинства

2924

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2925

Декларирам, че през 2020 г. не съм получавал приходи от такси и комисионни
Декларирам, че през 2020 г. не съм направил разходи за такси и комисионни
* Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен
икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва
икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече).
Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен
икономически интерес в тази държава.
** Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други
икономически връзки с резидентни единици.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 5

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСлЕНИ ЗА 2020 ГОДИНА
В „Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година“ се посочват всички такси и комисионни съгласно дейността и
индивидуалните договори, сключени от предприятието, независимо дали са посочени в други справки в годишния отчет. В справката е
необходимо да бъдат попълвани данните за текущата и за предходната година. Данните се попълват в стойност - лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАлНИТЕ СЕКТОРИ
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.
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.
Сектор “Домакинства”
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)”
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.

С Т Р.

206

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСлЕНИТЕ лИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

Код на
реда

а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
Еврозона
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

б
200000
210000
210110
210120
210121
210122
210123

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

221122
221130
221131
221132
221133

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 7
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия

221220

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

221221

221222
221230

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221231

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221232

Социалноосигурителни фондове

221233

Домакинства

221240

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221250

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

222000

Нефинансови предприятия

222110

Финансови предприятия

222120

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

222121

222122
222130

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222131

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222132

Социалноосигурителни фондове

222133

Домакинства

222140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

222150

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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БРОЙ 1

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСлЕНИТЕ лИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Справката се попълва от всички единици.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените за
отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - лева.

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

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2020 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2020 г.

210

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2020 г.
(незавършено
строителство)

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2020 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДълГОТРАЙНИ МАТЕРИАлНИ АКТИВИ ЗА 2020 ГОДИНА
(не се включват разходите за активи с право на ползване по оперативен лизинг - за предприятията, прилагащи МСС)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДълГОТРАЙНИ МАТЕРИАлНИ АКТИВИ
ЗА 2020 ГОДИНА
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2020 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2020 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 2020 г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна
мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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СПРАВКА
ЗА ДАНъЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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 КъМ СПРАВКА ЗА ДАНъЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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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СПРАВКА
ЗА ПОлУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВъРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511

- от Европейския съюз*

2512

Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

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

2700
2710

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ПОлУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВъРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ЗА 2020 ГОДИНА
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

3

Съставител:

Ръководител:

5

Лице за контакт:

4

6

8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

9

(телефон)

(подпис)

11

Апаратура за
мониторинг
и контрол

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 /без сеитбообръщение и дълбока оран/. Да се включват само направления, свързани с контрол
на почвената ерозия, съхраняване на биоразнообразието и поддържане на местообитанията на диви птици в обработваеми земи с орнитологично значение, плащания свързани с управление на
земите по Натура 2000,рекултивация на сметища и други терени, почистване на замърсени земи, отводняване, биологично земеделие.

Дата:

10

Защита от
шума

ДЪРЖАВЕН

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОлНАТА СРЕДА (ИНВЕСТИЦИИ И ТЕКУЩИ),
ПОлУЧЕНИ ОТ СУБСИДИИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА

2650

Други донори от чужбина

2640

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

2

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

216

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 2020 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДълЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕлЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ СЕКТОРИ
КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2000
2001
2002
2013

х
х
х
х

х
х
х
х

2003

х

х

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

2014
2015
2016
2012
2020
2021

х
х
х
х

х
х
х
х

2028

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2027

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2029

х

х

2030

х

х

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

2023
2024

Юридически лица с нестопанска цел

2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2026

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

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

2031

х

х

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

2040

х

х

4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2041

х

х

5. Вземания от персонала

2050

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2051

х

х

6. Вземания от подотчетни лица

2060

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2061

х

х

С Т Р.
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А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели
a

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

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

2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2071

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2072

в т.ч. търговски банки

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2093

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

2074

Застрахователи

2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2077

Домакинства

2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2079

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

2091

х

х

8. Други вземания (вкл. начислени лихви)

2080

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2081

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2082

х

х

2094

х

х

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

2083

х

х

2084

х

х

Застрахователи

2085

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2086

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2087

х

х

Домакинства

2088

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2089

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2090

х

х

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

2092

х

х

Общо вземания

2100

х

х

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Б. ЗАДълЖЕНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

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

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

2110
2111
2112
2123

х
х
х
х

х
х
х
х

2113

х

х

2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121

х
x
х
х
х
х
х
х

х
x
х
х
х
х
х
х

2124
2125
2126
2122
2130
2131

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

2160
2161
2163
2164
2165
2167

х

х

2156
2157
2158
2159

х
х
х
х

х
х
х
х

2140
2141
2146

2142
2143
2144
2145
2147
2148
2150
2151
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(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

a

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

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

2170

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

2171

2173
2174

х

х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

х

2172

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2181

х

х

6. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2191

х

х

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

2200

х

х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2201

х

х

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

2210

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2211

х

х

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

2220
2221
2230
2240

х
х
х
х

х
х
х
х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2241

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2242

х

х

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

2252

х

х

2243

х

х

2244
2245

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Домакинства

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

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

2251

х

х

Общо задължения

2260

х

х

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

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДълЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕлЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ СЕКТОРИ
КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на вземанията и задълженията (кол. 1) и степента на тяхната ликвидност
(кол. 2 и 3) към края на отчетния период, като при докладването на финансовите активи и пасиви е необходимо те да се посочат по
оригинален (първоначален) матуритет. Дефиницията в ЕСС’2010 е следната: Първоначален матуритет е матуритета на финансовите
активи или пасиви, който се определя като периода от датата на сделката до определената дата на окончателно плащане. За сравнение,
остатъчният матуритет на финансовите активи или пасиви се определя като периода от референтната дата до определената дата на
окончателното плащане.
Данните се попълват в стойност - хиляди лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАлНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Нефинансови предприятия, вкл. централни управления
Състоят се от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители и чиято основна дейност
е производството на стоки и нефинансови услуги. Нефинансовите предприятия включва също и нефинансови квазикорпорации. Под
централни управления се разбира глава на група нефинансови предприятия.
Търговски банки
Тук попадат всички търговски банки и 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.
Фондове на паричния пазар
Фондове на паричния пазар включва 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.
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове
Тук се включват 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.
Застрахователни дружества
Състои се от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово посредничество като
следствие от обединяване на рискове, под формата на пряко застраховане или презастраховане, а също и осигуряването на доход при
пенсиониране, плащания при смърт и инвалидност.
Учреждения, ведомства и предприятия, финансирани от държавния бюджет
Тук попадат всички единици, чиито отчети са включени в централния бюджет (министерства, Народното събрание, Сметната палата
и съдебната власт), държавните университети, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна
агенция, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), фонд „Сигурност на електроенергийната
система“, държавно предприятие „Единен системен оператор“, извънбюджетни сметки, болници, финансирани от правителството и други
прекласифицирани държавни предприятия. Списъкът с прекласифицираните държавни предприятия за всяка година се публикува на
сайта на НСИ в раздел „Държавна финансова статистика“, подраздел „Държавен дефицит/излишък и дълг“.
Общини и предприятия, финансирани от местните бюджети
Общини и предприятия, финансирани от местните бюджети включват всички общини, болниците, финансирани от тях, извънбюджетни
сметки и фондове към общините и прекласифицираните общински предприятия. Списъкът с прекласифицираните общински
предприятия за всяка година се публикува на сайта на НСИ в раздел „Държавна финансова статистика“, подраздел „Държавен дефицит/
излишък и дълг“.
Домакинства
Включват се 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.
Юридически лица с нестопанска цел
Юридическите лица с нестопанска цел се състои от институции и отделни юридически лица, които обслужват домакинствата. Секторът
включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества, читалища и други.
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
Състои се от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други
икономически връзки с резидентни единици.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДълГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ СЕКТОРИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

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

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата
система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и
застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния
пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия
Застрахователи

2312

2314
2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2313

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата
система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и
застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния
пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия
Застрахователи

2322

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2323

2324
2325
2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата
система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и
застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния
пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия
Застрахователи

2362

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

2363

2364
2365

Стойност
преди
последна
преоценка
2

(Хил. левове)
Преоценена стойност към
31.12.2020
3

БРОЙ 1
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(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2020
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата
система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и
застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния
пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия
Застрахователи

2372

2374
2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2373

2377
2380

х

2381

х

2382

х

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата
система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и
застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния
пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия
Застрахователи

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

* Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДълГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ СЕКТОРИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните
ценни книжа и другите дългови инструменти и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява
статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход в
практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията „Други дългови инструменти и права“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти и права различни от
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.
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Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ лИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПлАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 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

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo и платено време
през годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Неотработени човекодни за действително използван платен отпуск
в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време
Неотработени човекочасове поради платен престой
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1920
1921
1930
1931
1940
1941
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд

а

в т.ч.
в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск и платен престой

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

3160

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

3161

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

3162

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

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд „Безработица“) (код 3170 = код 3171+код 3172)
от тях:

Начислени средства за работещите по трудово и служебно
правоотношение

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

Код на
реда

3170

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

3171

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

3172

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Разходи за обучение на персонала

3191

Други разходи, свързани с наетите лица

3192

Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 3100)

3193

Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за социални и здравни осигуровки (от код 3170)

3194

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ лИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПлАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 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.
В годишния формуляр за 2020 година са включени допълнителни показатели за отработеното време и разходите за труд, свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение. Събирането на информация за тези показатели произтича от разпоредбите на Регламент
№530/1999 на Съвета и Регламент № 1737/2005 на Европейската Комисия и има за цел осигуряването на съпоставима информация за пазара на
труда в Европейската общност.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по 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.
7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
На кодове 1920 и 1921 се посочват дните на действително ползван полагаем годишен отпуск през 2020 г., вкл. и от минали години; платени
отпуски за обучение съгласно чл. 169, ал. 1, 3 и 4, чл.170 ал. 1 от КТ, платен отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС, други видове платен от-

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 7

пуск съгласно чл. 157, 158, ал. 1, чл. 159, ал. 1, чл.161, ал.1 (когато този отпуск е платен), чл.166 и 168 от КТ. Тук се включват още и дните за временна
неработоспособност, платени от работодателя.
На кодове 1940 и 1941 се посочват неотработените човекочасове поради платен престой, независимо дали престоят е бил изцяло или частично платен от работодателя. Тук се включват и платените, но неотработени часове по ПМС 55 от 30 март 2020 г. и други правителствени мерки.
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 3140 се посочват начислените средства за действително ползван годишен отпуск през 2020 година, както и възнаграждението за
платен престой, включително и частта от възнаграждението, получено като компенсация върху разходите за работна заплата по правителствени
мерки за подпомагане на работодателите.
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 107a;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3171 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя във фондовете „Безработица“, „Пенсии“, „Трудова злополука и
професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“, „Учителски пенсионен фонд“, разходите за задължително застраховане на работниците
и служителите за риска „трудова злополука“, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване
върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение. Тук се посочва и частта от възнаграждението, получено като компенсация върху разходите за осигуряване по правителствени мерки за
подпомагане на работодателите.
12. На код 3172 се посочват разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондове за доброволно пенсионно осигуряване;
доброволно допълнително осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и доброволно допълнително здравно осигуряване. Не се включват осигурителните вноски за допълнително доброволно осигуряване, когато те са за сметка на наетото лице, дори и в случаите, когато
по желание на работника, работодателят удържа от трудовото възнаграждение осигурителната вноска и я превежда в осигурителното дружество.
13. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките и
услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
14. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл. 204
ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
15. На код 3191 се посочват разходите, направени за повишаване квалификацията и уменията на наетите лица; за поддръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (без възнагражденията на персонала); за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни за
предприятието преподаватели и инструктори, разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението, и суми, плащани на организации за професионално и друго обучение.
16. На код 3192 се посочват разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна предпазна храна и противоотрови,
разходи по преместване на работника или служителя на работа в друго населено място (чл. 216 от КТ или чл. 81б, ал. 4 от ЗДС), разходи за набиране на
персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за временно настаняване на новонаетия персонал) и други.
17. На код 3193 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на разходите за трудово възнаграждение на наетите лица. За субсидии се считат и получаваните от работодателите средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта съгласно чл. 30а, ал. 1, т.1,2 и 3 от ЗНЗ и сумите, получавани от работодателя за възнаграждения на персонала по програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, както и сумите, получени като компенсация върху разходите за работна заплата по правителствени мерки за
подпомагане на работодателите (напр. по ПМС 55 от 30 март 2020 г., ПМС 151 от 03 юли 2020, РМС № 429 от 26.06.2020 г. и други). Не се включват сумите,
отнасящи се за разходи за социално осигуряване и тези, получавани по схеми за обучение на персонала. Не се считат за субсидии сумите, получавани
от държавния бюджет за възнаграждения на персонала в общинската администрация и сумите, предоставяни от Националната здравноосигурителна
каса по клинични пътеки.
18. На код 3194 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на разходите за социално и здравно осигуряване на наетите лица (вкл. и тези получавани като компенсация върху разходите за осигуряване по правителствени мерки за подпомагане на работодателите).
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.
19. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
20. 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.
21. 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.
22. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
23. 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.
24. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда; ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта.
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Съставител:

Раздел ІI. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Моля, попълнете държавата, в която е резидент крайният (ултимативният) чуждестранен
собственик (при свързани предприятия това е последното предприятие,
осъществяващо контрол, което не е собственост на друго чуждестранно предприятие).
Ръководител:

* Само предоставени от чуждестранния инвеститор.
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Непогасени дългосрочни задължения към
чуждестранния инвеститор (над 1 година)*
Непогасени краткосрочни задължения
към чуждестранния инвеститор (до 1 година)*
Непогасени дългосрочни вземания
от чуждестранния инвеститор към
инвестиционното предприятие (над 1 година)
Непогасени краткосрочни вземания от
чуждестранния инвеститор към
инвестиционното предприятие (до 1 година)
2. Доход, разпределен през годината
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Премии от емисии

б

Код на
реда

Записан капитал

а
1. Наличност на 31.12.2020 г.

Показатели

СПРАВКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
Раздел І. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори

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

С Т Р.
БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 9

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
Формулярът се попълва от всички предприятия от нефинансовия сектор, които имат регистрирано чуждестранно участие в
капитала на предприятието от 10% до 100%.
Раздел I. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори
В този раздел се посочват данни за: собствения капитал на предприятието в края на годината; вътрешнофирмените задължения между
инвестиционното предприятие и чуждестранния инвеститор; дохода, създаден през предходни години и разпределен през отчетната
година общо и по страни на чуждестранните инвеститори. Данните в хиляди левове се записват в цели числа, а в хиляди евро - с един
десетичен знак.
В антетките на кол. от 4 до 9 се посочва името на страната, от която е чуждестранният инвеститор, притежаващ дял в капитала на
предприятието.
В кол. 1 се посочват в цели числа данните за предприятието в хиляди левове общо за българското и чуждестранното участие.
В кол. 2 се посочват в цели числа данните за чуждестранното участие общо в хиляди левове.
В кол. 3 се посочва с един десетичен знак общото чуждестранно участие, а в колони 4, 5, 6, 7, 8 и 9 - по страни на инвеститорите в хиляди
евро.
Стойностите в левове и в евро за колони 2 и 3 трябва взаимно да си съответстват. Преизчисляването на данните от левове в
евро и обратно се извършва по централния курс на БНБ към датата на извършване на съответната трансакция или операция
по придобиването. При наличие на трансакции, извършени в други видове валута, за преизчисляването им в левове и евро се
използват съответните централни курсове на БНБ или кръстосани курсове (при липса на фиксинг ) към датата на тези трансакции.
Непогасените валутни заеми и неизплатените задължения от чуждестранния инвеститор се оценяват по курса на БНБ към
31.12.2020 година.
1. Наличност на 31.12.
На код 4420, 4421, 4422, 4423, 4424 и 4425 се посочват общо (кол.1), чуждестранното участие (кол. 2 и 3), както и по страни на
инвеститорите (кол. от 4 до 9) съответните стойности на записания капитал, премиите от емисии, резервите от последващи оценки,
резервите, натрупаната печалба (загуба) от минали години и текущата печалба (загуба) за отчетната година. Данните в колона 1 по тези
кодове трябва да съответстват на данните посочени в Баланса на предприятието, както следва:
код 4420 к.1=код 05100 к.1 от Баланса на предприятието
код 4421 к.1=код 05200 к.1 от Баланса на предприятието
код 4422 к.1=код 05300 к.1 от Баланса на предприятието
код 4423 к.1=код 05400 к.1 от Баланса на предприятието
код 4424 к.1=код 05500 к.1 от Баланса на предприятието
код 4425 к.1=код 05600 к.1 от Баланса на предприятието
Данните по кодове 4420, 4421, 4422 и 4423 к.2 и к.3 се оценяват съответно в левове и в евро по курса на БНБ в деня на извършване на
съответната вноска (придобиване).
На код 4424 и код 4425 съответната печалба (загуба) се определя пропорционално на дяловото участие на чуждестранните инвеститори
в записания капитал на предприятието (ако в дружествения договор не е предвидено друго) и се преоценява в евро в съответствие с
валутния курс на БНБ. Загубата се записва със знак минус (“-”).
На код 4426 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор (притежаващ дял
в капитала ) на инвестиционното предприятие. Не се вземат предвид заемите от банки (освен ако банката е акционер в предприятието).
На код 4427 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на
отчетната година част от главницата по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор
на инвестиционното предприятие, както и размерът на непогасените към 31.12. задължения по доставки и получени аванси към
чуждестранния инвеститор.
На код 4428 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само
на чуждестранния инвеститор.
На код 4429 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само
на чуждестранния инвеститор, както и вземания по продажби и предоставени аванси на чуждестранния инвеститор.
2. Доход, разпределен през годината.
Отчита се разпределеният през отчетната година доход, който е създаден през предходните години.
Начислените дивиденти и капитализираната печалба се преизчисляват в евро (и обратно) по централния курс на БНБ към датата, по която
са осчетоводени (вземането на съответното решение).
На код 4441 се посочват начислените от предприятието дивиденти през отчетния период общо в кол. 1, а в кол.2 и 3 от чуждестранния
инвеститор и по страни в колоните от 4 до 9. На код 4442 се посочват общо изплатените дивиденти, без полагащия се данък.
На код 4443 кол.1 се посочва стойността на капитализираната (реинвестираната) през отчетния период печалба в предприятието. В
колоните от 2 до 9 се посочва частта на капитализираната печалба от чуждестранния инвеститор в същото предприятие, пропорционална
на дяловото му участие в записания капитал (ако в дружествения договор не е предвидено друго), общо и по страни на инвеститорите.
Раздел ІІ. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
В този раздел се попълва държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен 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.
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния чуждестранен собственик се прилага правилото за „последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него при наличие на свързани предприятия, при които дадено предприятие в
РБългария е собственост на чуждестранно предприятие от страна X, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна
У, тогава ултимативен собственик е последното предприятие от страна У. То не е собственост на друго чуждестранно предприятие
или физическо лице и осъществява непряк контрол върху инвестиционното предприятие в РБългария.
В случаите на разпределение на капитала на предприятието между няколко чуждестранни собственика, никой от които няма мажоритарен
дял, следва да се посочи местонамирането на този, който има водеща роля при определянето на общата политика и вземането на
решения в предприятието.
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕлНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕлСТВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Видове строителство
а
Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)

Код на
реда

Стойност

б

1

4100

Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)

4110

Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)

4112

I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)

4200

1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)

4210

Ново строителство и подобрения (4212+4213)

4211

Нови жилищни сгради

4212

Подобрения на жилищните сгради

4213

Поддържане и текущ ремонт

4214

2. Нежилищни сгради - общо (4221+4224)

4220

Ново строителство и подобрения (4222+4223)

4221

Нови нежилищни сгради

4222

Подобрения на нежилищните сгради

4223

Поддържане и текущ ремонт

4224

II. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции - общо (4310+4320+4330)

4300

1. Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове

4310

2. Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии

4320

3. Други

4330

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 1
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕлНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕлСТВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Формулярът се попълва от строителните предприятия и е предназначен за отчитане само на приходите от строителна дейност,
включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените от предприятието
строителни работи за: изграждане на нови и извършване на подобрения и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради; извършване
на гражданско строителство, вкл. ново строителство и подобрения на строителни съоръжения и конструкции.
Данните по отделните показатели се попълват в съответствие с посочените определения за:
- Приходи от строителна дейност - стойността на постъпленията от строителни и монтажни работи, извършени през отчетния период;
- Ново строителство - изграждане на един съвсем нов обект, независимо дали мястото , на което ще бъде построен преди това е било
заето или не;
- Подобрения - това са строителните работи, чрез които съществуващите сгради възстановяват потребителната си стойност или
увеличават нормалната продължителност на използване. Подобренията на сградите включват разширения, обновления вътре или по
конструкцията , външни подобрения на сградите и основни изменения;
- Текущ ремонт и поддържане – включва строителни дейности, извършени върху сградите, които не водят до удължаване срока за
нормално ползване на инвентарните обекти, като боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други.
Приходите от извършената строителна дейност на предприятията се посочват по видове сгради и строителни съоръжения в
съответствие с Класификация на сградите и строителните съоръжения(КСС-2001), обн. ДВ. Бр.6 от 2001г. и web страница на НСИ
/www.nsi.bg /.
Сградното строителство включва строителство на покрити строителни обекти, които могат да се ползват самостоятелно с цел
дълготрайна употреба и в зависимост от предназначението се разделят на:
- жилищни сгради – сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели – еднофамилни къщи,
жилищни блокове и кооперации и сгради за колективи/общежития, пансиони/;
- нежилищни сгради – сгради, предназначени за различни дейности: административна, производствена, търговска, транспортна,
здравеопазване, просветна, културна, селскостопанска, бази за почивка и краткосрочно пребиваване – хотели, мотели, почивни домове,
хижи и др.
Строителството на съоръжения /гражданско строителство/ включва ново строителство и подобрения на инженерно-строителни
съоръжения, свързани със строителство на:
- транспортната инфраструктура – посочва се стойността на приходите от 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);
- тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии – посочва се стойността на магистрални тръбопроводи, електропроводи
и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални далекосъобщителни линии,
магистрални електропроводи); локални тръбопроводни и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа, локална водопроводна и
топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа);
- други - посочва се стойността на строителни съоръжения с производствено предназначение, електроцентрали, съоръжения за спорт и
развлечения, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде.
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БРОЙ 1
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА,
ПРЕДОСТАВЯЩИ БИЗНЕС УСлУГИ ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Попълва се от всички предприятия с брой на заетите лица (БРЗ*) над 19 и основна икономическа дейност: 58.2 - Издаване на
програмни продукти, 62 - Дейности в областта на информационните технологии, 63.1 - Обработка на данни, хостинг и подобни
дейности; web-портали, 69 – Юридически и счетоводни дейности, 70.2 - Консултантски дейности в областта на управлението, 71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи, 73 - Рекламна дейност и проучване на пазари, 78 - Дейности
по наемане и предоставяне на работна сила.
*БРЗ = кол.1 код (1000 + 1200 -1300 + 1400 + 1510 + 1600)
от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 година“

Всяко предприятие попълва само един от разделите във формуляра, който отговаря на неговата основна дейност.
Раздел I. Дейности в областта на компютърните технологии – код 58.2, код 62 и код 63.1 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)
Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Издаване на компютърни игри (компютърни игри - на технически носител, зареждани по
електронен път /downloads/, онлайн режим; услуги по лицензиране за правото на ползване на игри)
Пакети системен и приложен софтуер (пакети информационни системи, мрежов софтуер,
софтуер за управление на бази данни, софтуерни средства за програмни езици; пакети общи
бизнес софтуерни приложения и приложения за домашно ползване, друг приложен софтуер)
Софтуер зареждан по електронен път (download); Софтуер в режим онлайн (системен или
приложен софтуер)
Услуги по лицензиране за правото на използване на компютърен софтуер
Компютърно програмиране (проектиране и разработване на информационни технологии,
софтуерни приложения и потребителски мрежи и системи; оригинали на софтуер)
Консултантска дейност по информационни технологии (консултантски услуги по хардуер и
софтуер, по техническа поддръжка на информационни технологии)
Управление и обслужване на компютърни средства и системи (услуги по управление и
обслужване на мрежи и компютърни системи)
Други дейности в областта на информационните технологии (услуги по инсталиране на
компютри и периферни устройства; услуги некласифицирани другаде)
Обработка на данни, хостинг и други подобни дейности (услуги по обработка на данни,
хостинг за софтуерни приложения и други. Услуги по доставяне на информационна
инфраструктура; аудио- и видеосъдържание, излъчвано в реално време чрез Интернет;
продажба на време или място за реклама в Интернет)
Web-портали (включва: съдържание на web-портали)
Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
Препродажба на едро и дребно на софтуер и хардуер, които не са били разработени или
произведени в предприятието
Приходи от продажби от странична дейност

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Сума - хил. лв.
1

8700
8710
58.21

8711

58.29.1
58.29.2
58.29.3
58.29.4
58.29.5

8713
8714

62.01

8715

62.02

8716

62.03

8717

62.09

8718

63.11
63.12
95.11

8719
8720
8721

8712

8722
8750

Раздел ІI. Юридически дейности – код 69.10 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)
Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Юридически консултации и представителство, свързани с наказателното право
Юридически консултации и представителство, свързани с търговското и стопанското право
Юридически консултации и представителство, свързани с трудовото право
Юридически консултации и представителство, свързани с гражданското право
Юридически услуги по патентно и авторско право и други права върху интелектуалната
собственост
Нотариални услуги
Арбитражни и помирителни услуги
Услуги по провеждане на търгове
Други юридически услуги
Приходи от продажби от странична дейност

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

69.10.11
69.10.12
69.10.13
69.10.14

9700
9710
9711
9712
9713
9714

69.10.15

9715

69.10.16
69.10.17
69.10.18
69.10.19

9716
9717
9718
9719
9750

Сума - хил. лв.
1
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Раздел ІІІ. Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации – код 69.20 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

1

9800

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Услуги по финансов одит

Сума - хил. лв.

9810
69.20.10

9811

Услуги по проверка на счетоводната отчетност

69.20.21

9812

Услуги по състояние на финансовата отчетност

69.20.22

9813

Услуги по водене на счетоводство

69.20.23

9814

Услуги по водене на ведомости

69.20.24

9815

Други счетоводни услуги

69.20.29

9816

Консултации и услуги по корпоративно данъчно облагане

69.20.31

9817

Услуги по данъчно планиране на физически лица

69.20.32

9818

Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация

69.20.40

9819

Приходи от продажби от странична дейност

9850

Раздел ІV. Консултански дейности в областта на управлението – код 70.2 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

Сума - хил. лв.
1

9900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9910

Консултантски услуги по връзки с обществеността

70.21.10

9911

Консултантски услуги по стратегическо управление

70.22.11

9912

Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративни данъци)

70.22.12

9913

Консултантски услуги по управление на пазарите

70.22.13

9914

Консултантски услуги по управление на човешките ресурси

70.22.14

9915

Консултантски услуги по управление на производството

70.22.15

9916

Консултантски услуги по управление на веригата от доставки и други консултантски
услуги по управление

70.22.16

9917

Услуги по управление на стопанската дейност

70.22.17

9918

Други услуги по управление на проекти, без строителство

70.22.20

9919

Други консултантски услуги по стопанско управление

70.22.30

Приходи от продажби от странична дейност

9920
9950

Раздел V. Архитектурни дейности – код 71.11 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

8800

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

8810

Архитектурни планове и чертежи

71.11.10

8811

Архитектурни услуги за проектиране на жилищни и нежилищни сгради

71.11.21
71.11.22

8812

Архитектурни услуги, свързани с реставрация

71.11.23

8813

Услуги, свързани със съвети в областта на архитектурата

71.11.24

8814

Услуги по градоустройствено и териториално устройствено планиране

71.11.3

8815

Услуги по паркова архитектура и консултантски услуги по паркова архитектура

71.11.4

Приходи от продажби от странична дейност

8816
8850

Сума - хил. лв.
1
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Раздел VI . Инженерни дейности и технически консултации – код 71.12 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

1

8900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Консултантски инженерни услуги

Сума - хил. лв.

8910
71.12.11

8911

Инженерни услуги по проектиране на сгради

71.12.12

8912

Инженерни услуги, свързани с енергийни проекти

71.12.13

8913

Инженерни услуги, свързани с транспортни проекти

71.12.14

8914

Инженерни услуги, свързани с проекти за управление на отпадъци (опасни и неопасни)

71.12.15

8915

Инженерни услуги, свързани с проекти за доставяне на води и канализационни проекти

71.12.16

8916

Инженерни услуги, свързани с индустриални и промишлени проекти

71.12.17

8917

Инженерни услуги, свързани с проекти в областта на далекосъобщенията, радиото
и телевизията

71.12.18

8918

Инженерни услуги за други проекти

71.12.19

8919

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

71.12.20

8920

Геоложки и геофизични услуги, проучване на земните недра, топографо-геодезични
измервания и заснемания, картографски услуги

71.12.3

Приходи от продажби от странична дейност

8921
8950

Раздел VII. Технически изпитвания и анализи – код 71.2 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9300

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9310

Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата

71.20.11

9311

Изпитвания и анализ на физичните свойства

71.20.12

9312

Изпитвания и анализ на комплексни системи, механични и електрически

71.20.13

9313

Услуги по технически контрол на автомобили

71.20.14

9314

Други услуги по технически изпитвания и анализи

71.20.19

9315

Приходи от продажби от странична дейност

Сума - хил. лв.
1

9350

Раздел VIII. Рекламна дейност – код 73.1 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9400

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9410

Комплексни услуги, свързани с рекламата

73.11.11

9411

Услуги по директен маркетинг и разпращане на рекламни материали по пощата

73.11.12

9412

Услуги по планиране и създаване на реклама

73.11.13

9413

Други рекламни услуги

73.11.19

9414

73.12.11

9415

73.12.12

9416

Услуги по продажба на рекламно място в печатни издания срещу заплащане (по договор
или еднократно)
Услуги по продажба на радио- и телевизионно рекламно място или време срещу заплащане
(по договор или еднократно)
Услуги по продажба на рекламно място или време в интернет срещу заплащане (по договор
или еднократно)

73.12.13

9417

Продажба на реклама, свързана със събития

73.12.14

9418

Продажба на друг вид рекламно място или време за рекламиране срещу заплащане по договор

73.12.19

9419

Приходи от продажби от странична дейност

9450

Сума - хил. лв.
1
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Раздел IX. Проучване на пазари и изследване на общественото мнение – код 73.2 по КИД - 2008
Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9500

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9510

Услуги по проучване на пазари; изследвания на качествени характеристики

73.20.11

9511

Услуги по проучване на пазари; еднократни изследвания на количествени характеристики

73.20.12

9512

Услуги по проучване на пазари; продължаващи и регулярни изследвания на количествени
характеристики
Услуги по проучване на пазари, различни от изследванията; Други услуги по проучване на
пазари

73.20.13
73.20.14
73.20.19

9513

Услуги по изследване на общественото мнение

73.20.20

Приходи от продажби от странична дейност

Сума - хил. лв.
1

9514
9515
9550

Раздел X. Дейности по наемане и предоставяне на работна сила – код 78 по КИД - 2008
Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

Сума - хил. лв.
1

9600

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9610

Посреднически услуги по набиране на ръководен и висококвалифициран персонал

78.10.11

9611

Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на всякакъв персонал

78.10.12

9612

Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните
технологии и далекосъобщенията

78.20.11

9613

Услуги по временно наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в офиси

78.20.12

9614

78.20.13

9615

78.20.14

9616

Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията и
търговските сделки
Услуги по временно наемане и предоставяне на работници в областта на промишлеността,
строителството, транспорта или складирането
Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал за хотелиерство и
ресторантьорство

78.20.15

9617

Услуги по временно наемане и предоставяне на медицински персонал

78.20.16

9618

Услуги по временно наемане и предоставяне на друг персонал

78.20.19

9619

Други услуги по предоставяне на работна сила (включва: услуги по наемане и
предоставяне на персонал в областта на компютърните технологии; спомагателен
персонал за работа в офиси; персонал в областта на търговията; работници в областта на
промишлеността, строителството, транспорта или складирането; персонал за хотелиерство
и ресторантьорство; медицински персонал; персонал, н. д.)

78.30.1

Приходи от продажби от странична дейност

9620
9650

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИТЕ И ТъРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
ВАЖНО: Моля, преди попълване на отчета прочетете приложените указания и номенклатури!
Раздел І. Продажби на едро и дребно по групи стоки през 2020 г. (вкл. ДДС и АКЦИЗИ)
Код на Продажби
Групи стоки
реда
на едро
а
б
1
ОБЩО
9000
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост
0111
Месо, месни продукти и месни консерви
0112
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели
0113
Мляко, млечни продукти и яйца
0114
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход
0115
Плодове
0116
Зеленчуци, вкл. зеленчукови консерви
0117
Захар, захарни изделия и шоколад
0118
Други хранителни стоки
0119
Кафе, чай и какао
0121
Безалкохолни напитки
0122
Спиртни напитки
0211
Вина
0212
Бира
0213
Тютюневи изделия
0229
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия
0318
Облекла и кожухарски изделия
0319
Обувки
0329
Материали за текущ ремонт на жилище
0431
Горива за отопление
0459
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела
0518
Килими и други подови настилки
0519
Домакински текстил
0529
Домакински уреди
0539
Стоки за домакинството
0549
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината
0559
Домакински стоки за краткотрайна употреба
0561
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки
0619
Автомобили
0711
Мотоциклети и велосипеди
0712
Резервни части, материали и принадлежности за МПС
0721
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС
0722
Съобщителна техника
0812
Радио- и телевизионни стоки
0911
Оптика и фотопринадлежности
0912
Компютърна и канцеларска техника
0913
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информация 0914
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти
0920
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци
0930
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали
0950
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки
1210
Лични принадлежности, некласифицирани другаде
1230
Строителни материали
9001
Селскостопански суровини и живи животни
9002
Метали и метални руди, необработен дървен материал, химически промишлени продукти, вторични
суровини и скрап
9003
Машини, съоръжения и части за тях
9004

(Хил. левове)
Продажби
на дребно
2
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Раздел ІІ. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2020 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО

Код на
реда

Брой

б

1

Обща търговска
площ - м2
2

7500

х

Будки и сергии в стационарната търговска мрежа

7510

х

Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)

7520

х

Складове за продажби на дребно

7530

х

Бензиностанции

7540

х

Газостанции

7550

х

Магазини и павилиони - общо

7560

За храни, напитки и тютюневи изделия

7591

Специализирани

7551

Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки

7568

За нехранителни стоки

7592

Специализирани

7552

Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

7583

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИТЕ И ТъРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
РАЗДЕл І. се попълва от всички предприятия, които през 2020 г. са извършвали продажби на едро или дребно. В кол. 1 се посочват
продажбите на едро, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали по цени на реализация (вкл. ДДС и
акцизи) на други търговци за следваща препродажба или на предприятия за производствено потребление, без стойността на износа. В
кол. 2 се посочват продажбите на дребно, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали и реализираната
собствена продукция на населението и други институции и ведомства за собствено потребление по цени на реализация (вкл. ДДС и
акцизи).
В обема на продажбите не се включва стойността на продадените sim-карти, фонокарти, ваучери, билети и др. подобни, които представляват
предплатени услуги, продадената електроенергия, а също и реализираните продажби в заведенията за хранене.
Необходимо е да се посочат данни за всяка позиция от номенклатурата, по която има продажби, без да се допуска необосновано
натрупване на неразпределени суми по дадени стокови групи.
РАЗДЕл ІІ. се попълва от всички предприятия, които към края на 2020 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски
обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони, будки и сергии, подвижни
обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове за продажби на дребно, бензиностанции и газостанции. Ако част от площта на
големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби, тази част се счита за самостоятелен магазин.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала и без значение какъв вид стока се продава в тях.
Павилионите са обекти от лека конструкция (метална, панелна и др.), които, както и магазините, притежават търговска зала.
Бензиностанцията (газостанцията) се счита за самостоятелен търговски обект, независимо от броя на колонките, с които разполага. Ако в
даден обект се извършва продажба едновременно на бензин, дизелово гориво и газ, видът на обекта (бензиностанция или газостанция) се
определя в зависимост от преобладаващия дял на продажбите.
Стоковата специализация на магазинa (павилионa) се определя съобразно дела на продажбите от дадена стокова група. Ако някоя от
продаваните стокови групи преобладава с дял над 1/3 от стойността на всички продажби за отчетния период, обектът се счита за специализиран
магазин. Ако никоя от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът се определя като неспециализиран магазин с разнообразни
хранителни стоки (вкл. супермаркети и минимаркети) или с разнообразни нехранителни стоки (вкл. универсални магазини).
Обща търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения, за всички обекти.

НОМЕНКлАТУРА ЗА СъДъРЖАНИЕТО НА СТОКОВИТЕ ГРУПИ ПО ШИФРИ ОТ РАЗДЕл I
Р. 0111 - различни видове хляб, тестени и сладкарски изделия; макаронени изделия; ориз; зърнени продукти под формата на брашно,
грис или гранули; други зърнени изделия (корнфлекс, нишесте, скорбяла и други).
Р. 0112 - прясно, охладено или замразено месо (вкл. кайма); пресни, охладени или замразени субпродукти и карантия; сушени, осолени
или опушени меса, субпродукти и карантия; месни консерви.
Р. 0113 - пресни, замразени, сушени, опушени, осолени, консервирани риби, морски деликатеси и мекотели (вкл. сухоземни раци, охлюви, жаби).
Р. 0114 - прясно, пастьоризирано или стерилизирано мляко, кондензирано или на прах; кисело мляко, сметана, десерти и напитки на млечна
основа; сирене, кашкавал и извара; яйца и други продукти, съдържащи само яйца.
Р. 0115 - млечни масла; маргарин, други растителни мазнини; течни мазнини (олио); мас.
Р. 0116 - пресни, замразени или изсушени плодове; дини и пъпеши; плодови ядки, орехи, лешници, фъстъци и други.
Р. 0117 - пресни, замразени или изсушени зеленчуци, картофи; консервирани или обработени зеленчуци и продукти на зеленчукова
основа; маслини, гъби.
Р. 0118 - всички видове захар; сладка и конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и каши, мед; шоколад и шоколадови
изделия, бонбони, дъвка и други захарни изделия; сладолед; храни и десерти, съдържащи какао.
Р. 0119 - оцет, сол, подправки (сушени и пресни); сосове и емулсии като горчица, майонеза, кетчуп и други; готови прахообразни продукти мая, супи, бульони, кремове; хомогенизирани бебешки, детски и диетични храни.
Р. 0121 - кафе и чай (всички видове, екстракти, есенции и заместители); подсладено или неподсладено какао, шоколад на прах.
Р. 0122 - минерални и газирани води; безалкохолни напитки; плодови и зеленчукови сокове и нектари; плодови сиропи и концентрати; боза.
Р. 0211 - спиртни напитки, включително подсладените.
Р. 0212 - вина от грозде, плодови, саке; винени аперитиви.
Р. 0213 - всички видове бира.
Р. 0229 - цигари; тютюн и хартии за цигари; пури, тютюн за лула и други тютюневи изделия.
Р. 0318 - тъкани за изработване на облекла от естествени, изкуствени или комбинирани влакна; вратовръзки, шалове, ръкавици, шапки,
колани; конци, прежди, катарами, копчета, ципове, панделки, ширити и други.
Р. 0319 - дамско, мъжко, детско и бебешко облекло от всички видове материали, включително от кожа.
Р. 0329 - всички видове обувки, включително спортни, подходящи за всекидневието.
Р. 0431 - бои, лакове, тапети и лепило за тях, стъкла за прозорци; малки водопроводни части; дюшеме, паркет, фаянсови и керамични
плочки; гипс и цимент в малки количества.
Р. 0459 - газ пропан-бутан в бутилки, течни горива, въглища, дърва за горене.
Р. 0518 - мебели; матраци и дюшеци; огледала, картини и други предмети на изкуството; предмети за украса; полилеи, лампиони, нощни
и настолни лампи.
Р. 0519 - килими, мокети, балатум и други.
Р. 0529 - дамаски, пердета, завеси - на платове или готови; изделия за леглото - покривки, одеала, юргани, възглавници, спално бельо; за
маса или за баня - покривки, кърпи, салфетки и други.
Р. 0539 - хладилници, фризери, перални, съдомиялни, готварски и отоплителни печки, микровълнови фурни, климатици, отоплителни
уреди, бойлери, прахосмукачки и други уреди за почистване; шевни и плетачни машини; електрически кафемелачки, кафеварки,
миксери, котлони, ютии и др.; резервни части.
Р. 0549 - стъклария, домакински съдове от всякакъв материал, прибори за хранене; кутии за хляб, кофи, дъски за гладене; механични
домакински уреди - кафемелачки, месомелачки и други.
Р. 0559 - бормашини, триони, циркуляри, градински трактори и др., резервни части за тях; отвертки, клещи; лопати, гребла, сърпове;
подвижни стълби; материали за вътрешни електрически инсталации - контакти, ключове, крушки, фасонки, щепсели, щекери,
кабели, батерии и други.
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Р. 0561 - прахове и сапуни за пране и други препарати за почистване; предмети за почистване - метли, лопати, четки; други - кибрит,
свещи, щипки, игли, карфици, пирони, винтове, лепила, боя за обувки.
Р. 0619 - лекарства и други фармацевтични продукти; термометри, марли, игли и спринцовки; терапевтични уреди - лещи, слухови
апарати, патерици, инвалидни колички и други.
Р. 0711 - леки, микробуси, самоходни каравани и други. За търговията на едро - включително товарни и лекотоварни автомобили.
Р. 0712 - мотоциклети, мотопеди, моторолери, велосипеди (без детските).
Р. 0721 - гуми, свещи, филтри и други резервни части; кит, бои, почистващи препарати, покривала.
Р. 0722 - бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан, смазочни масла, спирачни течности.
Р. 0812 - телефони, включително преносими (без фонокарти, sim-карти, ваучери), телефакси, телефонни секретари и други.
Р. 0911 - телевизори, радиоприемници (включително за автомобили), грамофони, касетофони, компактдиск - плейъри, стереоуредби,
тунери, усилватели, антени, микрофони и др., резервни части.
Р. 0912 - фотоапарати и фотопринадлежности, кино и видеокамери, прожекционни апарати, оборудване за фотолаборатории; бинокли и
други.
Р. 0913 - персонални компютри, монитори, принтери, софтуер, пишещи машини, калкулатори и др., резервни части.
Р. 0914 - записани и незаписани CD, DVD, аудио- и видеокасети, дискети и магнитни ленти (без видеоигри); грамофонни плочи; фотографски
ленти и други стоки.
Р. 0920 - фургони, каравани и ремаркета за автомобили, лодки, сърф, водолазни екипировки; музикални инструменти, билярдни маси,
игрални автомати и други.
Р. 0930 - игри с карти, видеоигри, шах, играчки; принадлежности и предмети за колекциониране; гимнастически уреди, огнестрелни
оръжия, риболовни принадлежности, къмпинг оборудване; цветя, градинарство и цветарство; домашни любимци, ветеринарни
и други стоки за тях.
Р. 0950 - книги, вкл. учебници, речници, вестници, списания и други периодични издания, бележници, пликове, ученически пособия,
ножици, писалки, моливи, перфоратори, материали за рисуване и други.
Р. 1210 - самобръсначки, сешоари, маши; тоалетен сапун, козметични продукти; тоалетна хартия, хартиени носни кърпички, памперси и
други.
Р. 1230 - бижута и часовници; куфари, чанти; бебешки колички; слънчеви очила, бастуни, чадъри и други.
Р. 9001 - керемиди, тухли, дървен материал, дограма, тръби, цимент, гипс, пясък, вар и други.
Р. 9002 - зърно, фуражи, семена, живи животни, селскостопански суровини от растителен и животински произход.
Р. 9003 - суров нефт, природен газ, руди, метали, дървен материал, химични продукти, вкл. торове, хартии и картон; вторични суровини
и други.
Р. 9004 - производствени машини; плавателни съдове; самолети, хеликоптери; локомотиви, вагони; трактори, булдозери, комбайни;
подемно-транспортни машини и асансьори и други.

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

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАлИ ЗА 2020 ГОДИНА*
(Хил. левове)
Наименование на продуктовата група

Код на реда

Код на
продукта **

a

б

в

Прoдукти за междинно потребление*** - общо
Продукти на селското стопанство и лова; спомагателни услуги
Продукти на горското стопанство и свързаните с тях услуги
Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги,
свързани с рибното стопанство
Въглища
Суров нефт и природен газ
Метални руди
Неметални материали и суровини
Спомагателни услуги в добива
Хранителни продукти
Напитки
Тютюневи изделия
Текстил и изделия от текстил, без облекло
Облекло
Обработени кожи и изделия от тях
Дървен материал, изделия от дървен материал и корк, без
мебели; изделия от слама и материали за плетене
Хартия, картон и изделия от хартия и картон
Услуги по печатане и възпроизвеждане на записани носители
Кокс и рафинирани нефтени продукти
Основни химични вещества и химични продукти
Лекарствени вещества и продукти
Изделия от каучук и пластмаси
Продукти от други неметални минерални суровини
Основни метали
Метални изделия, без машини и оборудване
Компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти
Електрически съоръжения
Машини и оборудване с общо и специално предназначение
Автомобили, ремаркета и полуремаркета
Превозни средства, без автомобили
Мебели
Други продукти на преработващата промишленост
Електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия
Услуги по събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци;
рециклиране на материали

99
50
51

01
02

52
44
45
53
54
55
82
83
84
85
86
87

03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

61
62
88
46
89
90
68
69
70
91

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

92
93
94
95
96
97
98
47
48

26
27
28
29
30
31
32
35
38

Стойност на разходите - всичко
през годината
Общо

в т.ч. от внос

1

2

* Разходи за суровини и материали - кодове 21110, 21135 и 21140 от Раздел ІІ на ОПР.
** Съгласно Класификация на продуктите по икономически дейности КПИД-2015.
*** Не се посочва стойността на продадените суровини и материали - код 41120 от Раздел ІV. на ОПР.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАлИ ЗА 2020 ГОДИНА
С този формуляр се отчитат суровини и материали в предприятията потребители, в стойностно изражение (без ДДС), вложени за
осъществяване на дейността на предприятието.
Отчитането на суровините и материалите, потребени в предприятието, се извършва по Класификация на продуктите по икономически
дейности (КПИД-2015).
Чуждите материали, включително поръчките с материали на клиентите, не трябва да се включват в отчета.
Пример: Производител на мебели (код 31 по КИД-2008) може да вложи в производството части за мебели (код 31 по КПИД-2015), текстил
(код 13 по КПИД-2015), дървен материал (код 16 по КПИД-2015), опаковки от хартия (код 17 по КПИД-2015), бои, лакове (код 20 по КПИД2015), обков (код 25 по КПИД-2015) и др.
В колоната „Стойност на разходите - всичко през годината“ се посочва стойността на целия фактически разход на суровини и материали,
без стойността на продадените суровини и материали.
В колоната ”в т.ч. от внос”, се посочва стойността на всички вносни суровини и материали, изразходвани през годината.
Разходите за бензин, авиационен керосин, транспортно дизелово гориво, газьол за отопление, пропан-бутанови смеси (втечнени нефтени
газове), мазут, брикети от въглища са част от продуктова група 19 „Кокс и рафинирани нефтени продукти“ и се посочват на ред 46.
Разглеждане на Класификацията на продуктите по икономически дейности от интернет страницата на НСИ-www.nsi.bg, Статистически
класификации, Информационна система „Статистически класификации“, КПИД-2015.
www.nsi.bg, Статистически класификации, Информационна система „Статистически класификации“, КПИД-2015 г.
или на адрес :
http://www.issc.nsi.bg/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp
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05.10.10.10
05.10.10.20
05.10.10.30
05.20.10.10
05.20.10.20
19.20.12.20
06.10.20.00
06.10.10.10

06.20.10.00
06.20.10.00
06.20.10.00
19.10.10
19.10.20.00
19.20.11.00
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19.20.26.35
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ДЪРЖАВЕН

МВтч
МВтч

1

Общо
(количество)

в т.ч. за ОСНОВНАТА и ДРУГИ
Наличност на
дейности на предприятието
31.12.2020 г.
Общо
(реално потребени енергийни продукти)
(количество)
(количество)
Стойност хил. лв
Количество
(без ДДС)
3
4
5
6

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Данните се попълват в цели положителни числа

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

242

пр. м3
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон

г

Наличност на
Мярка 01.01.2020 г.
(количество)

ПОСТЪПЛЕНИЯ

СПРАВКА ЗА ПОТРЕБлЕНИЕТО НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА 2020 ГОДИНА

a
Дърва за горене от иглолистни и широколистни дървесни видове под
формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми
Коксуващи се въглища
Антрацитни въглища, пречистени
Черни въглища, пречистени
Кафяви въглища, пречистени
Лигнитни въглища, пречистени
Лигнитни въглища, изсушени
Битуминозни шисти и битуминозни пясъци
Нефт (попълва се само от Рафинерии)
Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние
- по мрежа – фактурира се в МВтч
- компресиран в бутилки (CNG) – фактурира се в хил. м3
(1000 м3 = 10,565 МВтч)
в т. ч.: за транспорт (1 тон = 15.12 МВтч)
за неенергийни цели (природният газ НЕ изгаря, а се използва
като суровина за производство на друг неенергиен продукт)
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
Катран от въглища или торф (смес от ароматни и мастни съставки,
получени от дестилацията на въглища или торф)
Брикети от антрацитни и черни въглища
Брикети от лигнитни въглища
Авиационен бензин (1 литър = 0.00075 тон)
Автомобилен бензин, безоловен (1 литър = 0.00075 тон)
Минерален терпентин и специални бензини
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин)
Транспортно дизелово гориво (1 литър = 0.00085 тон)
в т. ч. за стационарни двигатели, строителни и селскостопански машини
Газьол за отопление и други газьоли (вкл. и за химическа преработка)
(1 литър = 0.00085 тон)

Наименование на горивото/енергията

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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38.11.59.20
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Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)
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в т.ч. за ОСНОВНАТА и ДРУГИ
Наличност на
дейности на предприятието
31.12.2020 г.
Общо
(реално потребени енергийни продукти) (количество)
(количество)
Стойност хил. лв
Количество
(без ДДС)
3
4
5
6

ПОТРЕБЛЕНИЕ

х

х

1

Общо
(количество)

ПОСТЪПЛЕНИЯ

Предприятията отчитат само закупената топлоенергия, както и топлоенергия, получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия.
Обществените централи отчитат собствените нужди.

тон

тон

МВтч
тон

тон
тон
тон
тон
тон
тон
МВтч
МВтч
МВтч
МВтч

тон
тон

тон
тон

г

38.11.59.30

43

в

б

Наличност на
Мярка 01.01.2020 г.
(количество)

ДЪРЖАВЕН

Други растителни отпадъци, с изключение на брикети и пелети от
растителни отпадъци и остатъци
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни
отпадъци и остатъци
Дървени въглища

a
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра,
непревишаващо 1%
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1%
Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ)
(1 литър = 0.00055 тон)
в т. ч. за транспорт
Други нефтени газове и газообразни въглеводороди, получени от
нефтопреработвателните заводи (попълва се само от Рафинерии)
Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0.75% масло
Нефтен кокс
Нефтен битум
Гудрон
Други остатъци от нефтени продукти (които не са споменати по-горе)
Електроенергия (МВтч = кВтч/1000)
в т. ч. за транспорт
в т. ч. електроенергия, получена от съоръжения, несвързани с мрежата
Топлоенергия 1 (МВтч = кВтч/1000)
в т.ч. получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви
колектори, геотермална енергия
Промишлени отпадъци (невъзобновяеми)
Дървени отпадъци, с изключение на брикети и пелети от дървесина

Наименование на горивото/енергията

Код
Код на
на
горивото/
реда енергията

Данните се попълват в цели положителни числа

БРОЙ 1
С Т Р. 2 4 3
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БРОЙ 1

УКАЗАНИЯ КъМ
СПРАВКА ЗА ПОТРЕБлЕНИЕТО НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
Справката се попълва от всички предприятия, които потребяват горива/енергия.
• Търговските предприятия не отчитат горивата/енергията, с които търгуват!
• Предприятията, които произвеждат горива/енергия и същевременно потребяват част от тях, посочват само потребените количества
като постъпления, разход общо и в т. ч. за основната и други дейности (количество и стойност).
• Цялото количeство горива, заредени в резервоарите на транспортните средства, се отчитат във 2, 3 и 4 колони, преизчислени в
тонове (за автомобилен бензин, дизелово гориво, пропан-бутанови смеси, авиационен бензин и авиационен керосин) и в МВтч
(за природния газ - метан), а съответната им стойност се записва в кол. 5.
• Наличните горива в резервоарите на транспортните средства НЕ се отчитат в колони 1 и 6!
• Природен газ (метан) – коефициенти за превръщане в МВтч според начина на доставка/зареждане:
- по мрежа – фактурира се в МВтч
- компресиран в бутилки (CNG) – фактурира се в хил.м3, като за превръщането в МВтч количеството се умножава по 10,565 кДж/м3
(ср. представителна калоричност за 2020 година)
- зареден на метанстанция/бензиностанция за транспорт – фактурира се в кг, като количеството в тонове се умножава по 15,12.
Колона а: съдържа наименованието на продуктовите позиции, дефинирани според Номенклатурата на енергийните продукти
ПРОДЕНЕРДЖИ, публикувана на страницата на НСИ – www.nsi.bg, Статистически данни/ Околна среда и енергетика/ Енергетика/
Класификации.
Колона б: Код на реда
Колона в: Код – съдържа кода на продуктовата позиция по ПРОДЕНЕРДЖИ.
Колона г: Мярка – записана е натуралната мярка, в която трябва да бъде отчетено съответното гориво или енергия. За енергийни
продукти, фактурирани в различни мерни единици, са посочени коефициенти за преизчисление на количествата в определената мярка.
Колони 1 и 6: Наличност на 1 януари (31 декември) – посочват се данни за количествата горива, собственост на предприятието,
независимо в чии складове се намират, с изключение на запасите за извънредни ситуации. За природния газ (метан) се попълват само
запаси, съхранявани в националното газохранилище. Наличността на 01.01 трябва да е равна на наличността на 31.12 от предходната
година.
Колона 2: Постъпления - общо – посочват се фактически постъпилите през годината количества горива/енергия с цел потребление,
независимо дали са платени (вкл. и от собствено производство). Тук се включват и количествата електрическа енергия за собствени
нужди на електроцентралите. Не се включват горивата/ енергията, закупени с цел продажба.
- На ред 39 “Топлоенергия” - всички фирми, с изключение на обществените централи (тяхната основна дейност е да произвеждат и продават
електроенергия и/или топлоенергия), посочват данни само за купената топлоенергия и топлоенергията обхваната от химически процеси
(за която няма разход на горива), както и от термопомпи, от слънчеви колектори и геотермална енергия. На този ред обществените
централи отчитат топлоенергията за собствени нужди. Собствени нужди е топлинната енергия, изразходвана от спомагателното
оборудване на инсталациите и загубите при топлообмен между инсталациите и разпределителната мрежа. Собствените нужди са
равни на разликата между брутната и нетната топлоенергия. Нетната топлоенергия е разликата между подадения към и върнатия от
разпределителната мрежа топлинен поток. На този ред заводските централи не трябва да посочват данни.
- На ред 40 “в т.ч.: получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия” се посочват
данни само за топлоенергията, за получаването на която няма изгаряне на горива: обхванатата от химически процеси, както и от
термопомпи, от слънчеви колектори и геотермална енергия.
Колона 3: Потребление - посочват се количествата за целия фактически разход на горива/енергия, потребени в основната и допълнителна
дейност на предприятието, както и закупени горива за нуждите на предприятието, но непотребени, а продадени на други предприятия.
Търговските фирми не отчитат закупените горива/енергия с цел продажба.
Колона 4: За основната и други дейности на предприятието - количество: - посочват се само количествата на горива/енергия,
потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието.
- На ред 37 Електроенергия “в т. ч. електроенергия, получена от съоръжения, несвързани с мрежата” се посочват данни за
количествата в МВтч, които не са получени от мрежата, а са от децентрализирани фотоволтаични панели, вятърни турбини или
акумулаторни батерии.
Колона 5: За основната и други дейности на предприятието - хил. лв. (без ДДС): - посочва се стойността на горивата/енергията,
потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието (отчетени в кол. 4).
Данните се попълват в цели положителни числа. В колона 5 данните са в хил. лв, а в останалите колони данните са в
съответната мярка на горивото/енергията, записана в колона “г”.
За преминаване от един в друг вид мерна единица се използва следната зависимост:
1 ГДж = 34 кг у.г. = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е
Аритметичен контрол на данните:
За всеки ред:
Колона 1 + колона 2 = колона 3 + колона 6
Колона 3 ≥ колона 4
За колона 2:
- ред 39 ≥ ред 40
За колона 4:
- ред 9 ≥ ред 10 + ред 11
- ред 20 ≥ ред 21
- ред 25 ≥ ред 26
- ред 35 ≥ ред 36
- ред 35 ≥ ред 37

б

а

а
Моля, посочете колко време Ви отне подготовката на данните и
попълването на справката
999

Код на реда
б

в

Мярка

Производство

Време (в минути)
1

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

8

стойност в
хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Дата:

7

количество

в т.ч. на вътрешен пазар

Продажби

в т. ч. на ишлеме
общо
стойност в хил. лв.
стойност в
(без ДДС и акцизи)
хил. лв.
количество количество
количество
в т. ч. за
(без ДДС и
общо
чуждестранни
акцизи)
клиенти
1
2
3
4
5
6

общо

Данните се попълват в цели положителни числа

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Справка за натовареността

Наименование на енергийния продукт

Код по ПРОДЕНЕРДЖИ

Раздел I. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ ЗА 2020 ГОДИНА

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

БРОЙ 1
С Т Р. 2 4 5

С Т Р.

246

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

УКАЗАНИЯ
КъМ СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ
Тази справка попълват предприятията, които произвеждат енергийни продукти, т.е. осъществяват икономическа дейност по КИД-2008:
05.10; 05.20; 06.10; 06.20; 08.92; 19.10; 19.20; 35.11; 35.21; 35.30.
Колона 1 - ”Производство общо” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялата действително произведена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за по нататъшна преработка (вътрешен оборот),
включително производството на ишлеме. Обществените централи включват в Производството на електрическа и топлинна енергия и
собствените нужди от тях. Компаниите, добиващи природен газ, вкючват в Производството и количествата, използвани за собствени
нужди на газовата промишленост, за добива на газ, в тръбопроводните системи и в предприятията за преработка. При производство
на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Предприятия с икономическа дейност различна от 35.11 и 35.30 по КИД-2008 отчитат като производство на топлинна енергия
от изкопаеми горива, биомаса или отпадъци само продадените количества. Предприятията отчитат като производство цялата
топлинна енергия, получена при химични процеси и от други източници - от термопомпи и от слънчева енергия.
Колона 2 - “в т.ч. на ишлеме” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от
изпълнителя.
Колона 3 - “в т.ч. на ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв., без
ДДС и акцизи.
Колона 4 - “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки енергиен продукт се посочва стойността, получена за извършената
услуга в хил.лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5 - “Продажби общо” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялото количество продадена собствена продукция
през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и стойност
се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6 - “Продажби общо” в стойност - посочва се нетният размер на приходите от продажба на енергийни продукти от собствено
производство в хил. лв. (без ДДС и акцизи).
Колона 7 - “в т.ч. Продажби на вътрешен пазар” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялото количество продадена
собствена продукция на вътрешния пазар през съответната година, независимо в какъв период е била произведена. При производството
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава
(ишлемодателя).
Колона 8 - “в т.ч. Продажби на вътрешен пазар” в стойност - посочва се нетният размер на приходите от продажба на вътрешния пазар
на енергийни продукти от собствено производство в хил. лв. (без ДДС и акцизи).
Аритметичен контрол на данните за всеки ред:
колона 1 ≥ колона 2 и колона 3 ≥ колона 4
колона 5 ≥ колона 7 и колона 6 ≥ колона 8
Разглеждане на Номенклатурата на енергийните продукти ПРОДЕНЕРДЖИ от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, Статистически
данни/ Околна среда и енергетика/ Енергетика/ Класификации.

а

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

4

Медицински и
здравни науки

а

704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

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

Селскостопански и ветеринарни науки
5

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

3

Технически
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

2

Естествени
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

1

б
100
110

Общо

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД

в т.ч. разходи за персонал, зает с НИРД

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

а

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

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСлЕДОВАТЕлСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

БРОЙ 1
С Т Р. 2 4 7

321

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

общо
5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

Селскостопански
и ветеринарни
науки

248

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 1

511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава - членка на ЕС

Българско

Изследователи - общо (611÷618)

а

Гражданство

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

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 4 9

С Т Р.

250

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСлЕДОВАТЕлСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД)
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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 2020 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 суровини и материали, за персонал и други разходи,
направени за осъществяване на НИРД от отчетната единица. 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:
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селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
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 31.12.2020 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, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург,
Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.
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СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2018 - 2020 ГОДИНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Предприятията, които са част от група предприятия, трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие,
а не за цялата група.
(Моля, отбележете Вашите отговори с „Х“)

РАЗДЕЛ А. СТРАТЕГИИ И БИЗНЕС СРЕДА
А.1. Каква е била степента на значимост на следните стратегии за икономическите резултати на Вашето предприятие
през последните три години (2018 - 2020)?
Стратегии

висока

Степен на значимост
средна
ниска

Няма
значимост

1. Усъвършенстване на съществуващи стоки и услуги
2. Въвеждане на нови стоки и услуги
3. Предлагане на ниски цени (ценово лидерство)
4. Предлагане на високо качество (лидерство в качеството)
5. Предлагане на широка гама от стоки и услуги
6. Предлагане на една или малко на брой ключови стоки и услуги
7. Удовлетворяване потребностите на утвърдени групи клиенти
8. Достигане до нови групи клиенти
9. Предлагане на стандартни стоки и услуги
10. Намиране на специфични решения за клиента
А.2. До каква степен изброените характеристики описват предизвикателствата, пред които е било изправено Вашето
предприятие през последните три години (2018 - 2020)?
Характеристики

Степен на приложимост
напълно
частично
малко
приложимо приложимо приложимо

Неприложимо

1. Предлаганите от Вашето предприятие стоки и услуги остаряват
бързо
2. Бъдещото технологично развитие е трудно предвидимо
3. Стоките и услугите на Вашите конкуренти лесно могат да заменят
тези, предлагани от Вашето предприятие
4. Появата на нови конкуренти сериозно заплашва пазарната
позиция на Вашето предприятие
5. Действията на Вашите конкуренти са трудно предвидими
6. Промените в търсенето са трудно предвидими
7. Наличие на силна конкуренция от чужбина
8. Повишаването на цените води до загуба на клиенти
А.3. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие предлагало ли е някои от
следните видове стоки и услуги, за да задоволи изискванията на потребителите?
Потребителят може да бъде крайния клиент или предприятие, което използва продукта като
суровина (междинен продукт).
1. Стоки и услуги, създадени съвместно с потребителите, т.е. потребителите са имали активна роля
при създаването на идеята, дизайна и разработването на продуктите (съвместно създаване)*
2. Стоки и услуги, разработени специално за задоволяване на конкретни нужди на
потребителите (персонализиране)*

Да

3. Стандартни стоки и услуги, предлагани на различни потребители
* Разликата между „персонализиране“ и „съвместно създаване“ е тази, че при персонализирането, предприятието създава
дизайна и разработва продукта само, а при съвместното създаване - заедно с потребителя.

Не
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А.4. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие използвало ли е някой от
следните методи за защита правата на интелектуална собственост?
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Да

Не

Да

Не

Да

Не

1. Заявка за патент
2. Регистрация на права върху промишлен дизайн
3. Регистрация на търговска марка
4. Авторско право
5. Търговска тайна

А.5. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие осъществявало ли е:
1. Предоставяне на договорна лицензия за използване на права на интелектуална собственост
2. Продажба (или прехвърляне) на права на интелектуална собственост
3. Размяна на права на интелектуална собственост (напр. насрещна лицензия)

А.6. През последните три години (2018 - 2020)* Вашето предприятие осъществявало ли е покупка
или придобиване на договорна лицензия за използване на патент или други права на
интелектуална собственост от:
1. Предприятия и физически лица
2. Публични научноизследователски организации, университети и други висши училища

* Периодът 2018 - 2020 година се отнася за времето на покупка или придобиване на патентите или правата на интелектуална
собственост, а не за периода на използването им.

А.7. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие закупувало ли е машини,
оборудване и софтуер за:
1. Съществуваща или усъвършенствана технология, която е била използвана преди това във
Вашето предприятие

Да

Не

2. Нова технология, която не е била използвана преди това във Вашето предприятие

А.8. Каква е била степента на значимост на изброените фактори свързани с климатичните промени за дейността на
Вашето предприятие през последните три години (2018 - 2020)?
Фактори
1. Правителствени политики и мерки, свързани с изменението на
климата
2. Повишаване на потребителското търсене на продукти, които
допринасят за смекчаване или адаптиране към изменението на
климата (напр. нисковъглеродни продукти)
3. Увеличаване на разходите в резултат от изменението на климата
(напр. по-високи застрахователни такси, по-високи цени на водата)
4. Въздействие на екстремните метеорологични условия (напр.
причинени щети)

висока

Степен на значимост
средна
ниска

Няма
значимост
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РАЗДЕЛ Б. ИНОВАЦИИ
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на нова или усъвършенствана стока или услуга, която се различава
значително от предишните стоки и услуги на Вашето предприятие. Към продуктовите иновации се отнасят и значителните промени в
дизайна на стоките. Не трябва да се отчитат като продуктови иновации обикновените препродажби на нови стоки и чисто естетическите
промени на стоките.
Б.1. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:

Да

Не

Да

Не

1. Нови или усъвършенствани стоки
2. Нови или усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е „Не“, моля, преминете на Въпрос Б.5.)
Б.2. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие реализирало ли е
на пазара иновационни продукти (стоки и услуги), които са:
1. Нови за Вашия пазар - стоки и услуги, които не са били предлагани преди това от никой от
Вашите конкуренти
2. Нови само за предприятието Ви - идентични или сходни стоки и услуги, които вече са били
предлагани от Вашите конкуренти

Б.3. Посочете какъв дял от общия оборот* на Вашето предприятие за 2020 г. се дължи на:
1. Нови или усъвършенствани стоки и услуги през периода 2018 - 2020 г. - нови за Вашия пазар
%
2. Нови или усъвършенствани стоки и услуги през периода 2018 - 2020 г. - нови само за
%
предприятието Ви
3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода
%
2018 - 2020 година (вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)
4. Оборот за 2020 г. общо (1+2+3) = 100%
100 %
* За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните
дружества - на стойността на брутните премии.
Б.4. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации*
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално
разработени от други предприятия и организации*
4. Други предприятия и организации*
* Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и други). Организациите включват университети, научноизследователски институти, нетърговски организации и други.
Бизнес процесовата иновация представлява внедряването в предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес за една или
повече бизнес функции, който се различава значително от предишните бизнес процеси във Вашето предприятие.
Б.5. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие внедрило ли е някои от
следните видове нови или усъвършенствани бизнес процеси?

Да

Не

1. Методи за производство на стоки и предоставяне на услуги
2. Методи за снабдяване, доставка и разпространение
3. Методи за комуникация и обработка на информация
4. Методи за счетоводно отчитане и други административни дейности
5. Бизнес практики за организиране на работния процес и взаимоотношенията с други
предприятия и организации
6. Методи за организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите, вземане на
решения и управление на човешките ресурси
7. Маркетингови методи за промотиране, опаковане, ценообразуване, продуктов пласмент и
обслужване след продажбата
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпрос Б.5 с „Не“, моля, преминете на Въпрос Б.7.)
Б.6. Кой е разработил тези иновационни процесии?

(Възможен е повече от един отговор)

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации*
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално
разработени от други предприятия и организации*
4. Други предприятия и организации*
* Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и други). Организациите включват университети, научноизследователски институти, нетърговски организации и други.
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Иновационната дейност включва всички развойни, финансови и търговски дейности, осъществени от предприятието с цел въвеждане
на иновации.
Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) 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 за разработването на нови
приложения на наличните знания.
Б.7. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие осъществявало ли е някоя
от следните иновационни дейности?

Да

Не

Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
1. НИРД, извършена във Вашето предприятие
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2018 - 2020 година
2. НИРД, възложена чрез договор на други предприятия и организации (включително
предприятия от Вашата група)
Иновационни дейности, които не са довели до въвеждане на иновации през последните
три години (2018 - 2020)
3. Незавършена иновационна дейност в края на 2020 г., която ще продължи през 2021 година
4. Прекратена преди да е завършена иновационна дейност, независимо дали има планове за
възобновяването й по-късно
5. Завършена иновационна дейност в края на 2020 г., която не е довела до въвеждане на
иновации (напр. касае само част от нов или усъвършенстван продукт или бизнес процес, или
пък реализирането на пазара на продукта и внедряването на процеса е предвидено за по-късно)
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпроси Б.1. и Б.5. и Б.7. с „Не“, моля, преминете на Въпрос Б.9.)
Б.8. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2020 г. за иновации и НИРД?

(Хил. лв.)

1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се текущите разходи и разходите
за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, възложена чрез договор на други предприятия и организации (включително
предприятия от Вашата група)
3. Всички други разходи за иновации* (с изключение на разходите за НИРД)
в това число:
3.1. Разходи за персонал, зает с иновации във Вашето предприятие
3.2. Разходи за услуги, материали и консумативи за иновации
3.3. Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи (машини,
оборудване, софтуер, права на интелектуалната собственост, сгради и др.) свързани
с иновациите
4. Разходи - общо (1+2+3)
* Включват се разходите за иновационни дейности (с изключение на НИРД) за:
- Придобиване на машини, оборудване, софтуер, права на интелектуалната собственост и сгради, свързани с иновационните
дейности;
- Придобиване на външни знания, свързани с иновационните дейности, например патенти, лицензи и търговски марки;
- Дизайн на продуктите (стоки и услуги), подготовка на производството/разпространението, свързано с иновационните
дейности;
- Обучение и професионално развитие, свързано с иновационните дейности, например обучение на служителите или
продължаващо образование;
- Маркетингови дейности пряко свързани с иновациите, включително пазарни проучвания.
Б.9. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие опитвало ли се е да получи някой от следните
видове финансиране?
Ако Вашето предприятие
е получило финансиране,
използвало ли го е
Опит за получаване на финансиране
изцяло или частично
за НИРД или за други
иновационни дейности?
Да, успешно
Да, но неполучено
получено
Не
Да
Не
финансиране финансиране
1. Капиталово финансиране
(финансиране, предоставено в замяна на
дял от собствеността на предприятието)
2. Дългово финансиране
(финансиране, което предприятието
трябва да възстанови)
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Б.10. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа?
Включва се финансовата подкрепа под формата на помощи, субсидирани заеми и гаранции по заеми.
Не се включват приходите по договори за обществени поръчки в публичния сектор*.
Ако Вашето предприятие
е получило финансова
подкрепа, използвало ли я
е изцяло или частично за
НИРД или за други
иновационни дейности?
Да
Не
Да
Не
1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление
3. Рамкова програма за научни изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“
4. Друга финансова подкрепа от институции на ЕС
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и други.
Б.11. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие използвало ли е данъчни
кредити или облекчения за:
1. НИРД или други иновационни дейности

Да

Не

Да

Не

2. Други дейности
Б.12. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие сътрудничило* ли си е с
други предприятия и организации за осъществяване на:
1. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
2. Иновационни дейности (с изключение на НИРД)
3. Други дейности
* Сътрудничеството представлява активно участие в съвместни проекти, които се осъществяват заедно с други предприятия и
организации. Не е необходимо партньорите в сътрудничеството да имат търговска изгода. Обикновеното наемане на работна
сила, без активно участие в съвместни проекти, не се счита за сътрудничество.
(Ако отговорът на Б.12.1 и Б.12.2 е „Не“, моля, преминете на Въпрос Б.14.)
Б.13. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
(Възможен е повече от един отговор)
Държави от
Други
Партньори
България
ЕС* и ЕАСТ**
държави
1. Предприятия, извън Вашата група предприятия
1.1. Консултанти, предприятия с основна дейност НИРД и частни
научноизследователски институти
1.2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
1.3. Клиенти и потребители
1.4. Конкурентни предприятия
1.5. Други предприятия
2. Предприятия от Вашата група предприятия
3. Университети и други висши училища
4. Държавни научноизследователски институти
5. Клиенти и потребители от публичния сектор***
6. Организации с нестопанска цел
* Държавите - членки на ЕС включват: Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения,
Словакия, Испания и Швеция.
** Държавите - членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) са: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
*** Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и други.
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Б.14. Посочете по какъв начин нормативната уредба е повлияла на иновационната дейност на Вашето предприятие през
последните три години (2018 - 2020).
(Възможен е повече от един отговор)
Иницииране или Възпрепятстване
въвеждането на
улесняване на
иновационната иновации;
Няма
затрудняване на
дейност
Норматива уредба в областта на:
влияние
иновационната
дейност; увеличаване
на разходите за
иновации
1. Безопасност на продуктите, защита на потребителя
2. Опазване на околната среда
3. Защита на интелектуалната собственост
4. Данъци
5. Заетост, трудова безопасност и социални дейности
6. Регламент за защита на данните
Б.15. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, възпрепятствали стартирането или затруднили
осъществяването на иновационната дейност на Вашето предприятие през последните три години (2018 - 2020)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии за
иновации
4. Твърде високи разходи за иновации
5. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
6. Липса на партньори за сътрудничество
7. Липса на достъп до външни знания
8. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
9. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
10. Други приоритети на Вашето предприятие
Иновации с екологични ползи
Иновацията с екологични ползи представлява реализирането на пазара на нов или усъвършенстван продукт и/или внедряването в
предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес, който оказва позитивно или по-малко негативно влияние върху околната
среда, в сравнение с предишните продукти или бизнес процеси. Екологичната полза може да бъде основната цел на иновацията или
страничен ефект от други цели. Екологичната полза от дадена иновация може да бъде идентифицирана, както в процеса на производство
на стоки и услуги от предприятието, така и на етапа на следпродажбеното използване на стоката и услугата от крайния потребител.
Крайният потребител може да бъде физическо лице, друго предприятие, правителството и други.
Б.16. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие осъществявало ли е иновации, свързани с някоя от
следните екологични ползи, и ако да, техният принос за опазване на околната среда бил ли е значителен?
Да, със
Да, но с
Екологични ползи
значителен
незначителен
Не
принос
принос
Екологични ползи в рамките на Вашето предприятие
1. Намаляване на количеството материали и вода, използвани за производството
на единица продукция
2. Намаляване използването на енергия или на т.нар. „въглеродна следа“
(намаляване на общото отделяно количество емисии парникови газове)
3. Намаляване на шума и замърсяването на почвата, водата и въздуха
4. Подмяна на част от използваните материали с по-малко замърсяващи и помалко опасни заместители
5. Подмяна на част от енергията от изкопаеми горива с енергия от възобновяеми
енергийни източници
6. Рециклиране на отпадъците, водата и материалите за собствена употреба или
продажба
Екологични ползи при потреблението или използването на стоката или услугата
от крайния потребител
7. Намаляване използването на енергия или на т.нар. „въглеродна следа“
8. Намаляване на шума и замърсяването на почвата, водата и въздуха
9. Улесняване рециклирането на продукта след излизането му от употреба
10. Удължаване на жизнения цикъл на продукта посредством производството на
по-дълготрайни и по-здрави продукти
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпрос Б.16 с „Не“, моля, преминете на Въпрос В.1.)
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Б.17. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, които са довели до решението Вашето предприятие да
реализира иновации с екологични ползи през последните три години (2018 - 2020)?
Фактори

висока

Степен на значимост
средна
ниска

Няма
значимост

1. Съществуваща нормативна база за опазване на околната среда
2. Съществуващи данъци, такси и плащания за опазване на околната
среда
3. Нормативна база за опазване на околната среда или такси, свързани
със замърсяването, които очаквате да бъдат приети в бъдеще
4. Държавни помощи, субсидии или други финансови стимули за
екологични иновации
5. Съществуващо или очаквано пазарно търсене на екологични
иновации
6. Подобряване репутацията на Вашето предприятие
7. Доброволни действия и инициативи за опазване на околната
среда, като добра практика във Вашия икономически сектор
8. Високи разходи на енергия, вода и материали
9. Необходимост да се отговори на изискванията на договори за
обществени поръчки
РАЗДЕЛ В. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
В.1. За 2020 г. приблизително какъв процент от заетите лица във Вашето предприятие са имали висше образование?
1.

0%

2.

от 1% до 4.9%

3.

от 5% до 9.9%

4.

от 10% до 24.9%

5.

от 25% до 49.9%

6.

от 50% до 74.9%

7.

75% и повече

В.2. Посочете какъв дял от оборота на Вашето предприятие за 2020 г. се дължи на:
1. Клиенти от България

%

2. Клиенти от държави - членки на ЕС* и ЕАСТ**

%

3. Клиенти от други държави
4. Оборот за 2020 г. общо (1+2+3) = 100%

%
100 %

* Държавите - членки на ЕС включват: Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения,
Словакия, Испания и Швеция.
** Държавите - членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) са: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

В.3. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2020 г. за следните дейности?
1. Маркетинг, изграждане на бранд, реклама
2. Обучение на Вашия персонал (включително заплатите на персонала, докато е бил обучаван)
3. Дизайн на продуктите
4. Разработване на софтуер, база данни и анализ на данни
5. Регистриране на собствени права на интелектуална собственост (ПИС); закупуване на лиценз за
използване на чужди ПИС

(Хил. лв.)
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В.4. През 2020 г. Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?
Ако отговорът е „Не“, попълването на въпросника приключва!

Да

Не

Да

Не

!

1. Ако отговорът е „Да“, посочете в коя държава се намира главният офис ....................................
Код по ISO
2. Ако главният офис е в България, всички предприятия от групата ли се намират в България?
* Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от предприятията
в групата може да обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или да обслужва различни продуктови
пазари. Главният офис също е част от групата предприятия, като неговото местонамиране може да бъде на територията на
друга държава.
В.5. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие било ли е ангажирано с други предприятия от Вашата
група в някоя от следните дейности?
(Възможен е повече от един отговор)
Да, друго
Да, друго
Дейности
предприятие в предприятие в
Не
България
чужбина
Получаване от други предприятия от Вашата група на:
1. Технически знания*
2. Финансови ресурси
3. Персонал
4. Преместване на дейности във Вашето предприятие от други предприятия
от Вашата група
Предоставяне на други предприятия от Вашата група на:
5. Технически знания*
6. Финансови ресурси
7. Персонал
8. Преместване на дейности от Вашето предприятие в други предприятия
от Вашата група
* Техническите знания включват всички знания, необходими за решаването на технически проблеми в производствения процес.
Не се включват общите знания, които не са необходими за решаването на конкретен технически проблем.
В.6. През последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие опитвало ли се е да получи заеми от предприятия
от Вашата група?
Да, успешно
Да, но неполучени
получени
Не
заеми
заеми
1. Опит за получаване на заеми от предприятия от Вашата група
В.7. Ако през последните три години (2018 - 2020) Вашето предприятие е получило заеми от
предприятия от Вашата група, използвало ли ги е изцяло или частично за НИРД или за
други иновационни дейности?

Да

Не

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

в

1

количество

(Хил. левове)
в т.ч. за
чуждестранни
клиенти
11б

Раздел ІІб. Справка за стойността на ненаблюдаваните промишлени услуги

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

а

(телефон)

(подпис)

Моля, посочете колко време Ви отне
подготовката на данните и попълването на
справка ПРОДКОМ

7

количество

12

б
099

Време
(в минути)

9

Отбележете
продукта, ако
е значително
усъвършенстван

Код на реда

8

стойност в
хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

в т.ч. на вътр. пазар

Раздел ІII. Справка за натовареността

6

стойност
в хил. лв.
(без ДДС и
акцизи)

Продажби

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

10б

Стойност на промишлените услуги, които, не са на ишлеме и не се наблюдават от
номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ)

(Хил. левове)
в т.ч. за
чуждестранни
клиенти
11а

Раздел ІІа. Справка за стойността на услугите по производство на ишлеме - общо
Стойност на услугите по производство на ишлеме от Раздел I (Σ кол.3) и стойност на
услугите по производство на ишлеме на промишлени изделия, които не се наблюдават от
номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ)
10а

5

количество

общо

ДЪРЖАВЕН

Дата:

Производство
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи)
количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
2
3
4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

260

* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

а

Код по
Измерителна
ПРОДПРОМ Наименование на продукта
единица
2020

общо

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШлЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2020 ГОДИНА*

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

С Т Р.
БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 6 1

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШлЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2020 ГОДИНА
I. ОБЩИ ПОлОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на промишлената продукция в натурално изражение от предприятията, произвеждащи промишлени изделия
на територията на Република България и извършващи промишлени услуги, се осъществява по Номенклатурата на промишлената
продукция (ПРОДПРОМ).
Обхватът на всеки код по ПРОДПРОМ е дефиниран чрез връзка с кодове по Комбинираната номенклатура (КН).
Предприятията попълват справка за всеки вид промишлена дейност, която са извършвали съобразно нетния размер на приходите
от продажби на продукция и услуги от промишлена дейност за 2020 г., както следва:
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 120 и повече хил. лв.;
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 100 и повече хил. лв. и класифицирани по КИД-2008
в клас 10.71 “Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“;
непромишлени предприятия, посочили в ОПР Раздел VI. “Нетни приходи от продажби по икономически дейности” ∑ на
кодове((60007+60008+60009)+(60010+60011+60012+60013+60014+60015+60016+60017+60018+60019+60020+60021+60022+60023+ 60
024+60025+60026+60027+60028+60029+60030+60031+60032+60033)) общо 120 и повече хил. лева.
II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПълВАНЕ НА ПОКАЗАТЕлИТЕ:
Раздел I.
Колона 1. ”Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот;
спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството
в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. “в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. “в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил. лв., без
ДДС и акцизи.
Колона 4. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена
продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в
количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция
в хил. лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава
(ишлемодателя).
Колона 8. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на вътрешния
пазар на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи.
Раздел IIа.
Колона 10а. “Стойност на услугите по производство на ишлеме - общо” - включва сумата на колона 3 от Раздел I и услугите по
производство на ишлеме на промишлени изделия, които не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
Колона 11а. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” - включва сумата на колона 4 от Раздел I и услугите по производство на ишлеме за
чуждестранни клиенти на промишлени изделия, които не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
Раздел IIб.
Колона 10б. “Стойност на промишлените услуги, които не са ишлеме и не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция
(ПРОДПРОМ)“ - включва стойността на извършените ненаблюдавани промишлени услуги, без тези на ишлеме.
Колона 11б. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” - включва стойността на извършените ненаблюдавани промишлени услуги за чуждестранни
клиенти, без тези на ишлеме.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност
от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”За респондентите”;→ ИС Бизнес статистика;→ Годишна отчетност за дейността на
предприятията 2020 година;→ ”Нефинансови предприятия, съставящи баланс”;→ формуляри на хартиен носител ”Повече”;→ ”Справка
за производството и продажбите на промишлени продукти за 2020 година”;→ изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ www.nsi.bg; ”За потребителите”;→
”Статистически класификации”;→ ПРОДПРОМ 2020.
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262

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1
Приложение 3

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

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание чл. 20 от
Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2021 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

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

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.

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

6.

Отчет за паричните потоци по прекия метод 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

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2020 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
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 (пряко участие в собствеността) 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
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 1
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ПРЕЗ 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, 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 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 (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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БРОЙ 1

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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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С Т Р. 2 6 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 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
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 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

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 2 7 1

С Т Р.

272

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1
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 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7 3

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.

274

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1
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 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7 5
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 (към 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.

276

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

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 призводство 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

09050

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

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

Предходен период

ВЕСТНИК

Съставител:

Ликвидатор/синдик:

09040

09027

Д. Парични средства в края на периода

09026

Други парични потоци от ликвидационна дейност
09030

09025

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

Г. Парични средства в началото на периода

09024

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

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

09023

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

09020

09022

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с финансови активи

1

постъпления

Текущ период

ДЪРЖАВЕН

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)
(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

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

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

БРОЙ 1
С Т Р. 2 7 7

С Т Р.

278

ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

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 и платено време
през годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Неотработени човекодни за действително използван платен отпуск
в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време
Неотработени човекочасове поради платен престой
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1920
1921
1930
1931
1940
1941
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд

а

в т.ч.
в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск и платен престой

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

3160

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

3161

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

3162

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

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд „Безработица“) (код 3170 = код 3171+код 3172)
от тях:

Начислени средства за работещите по трудово и служебно
правоотношение

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

Код на
реда

3170

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

3171

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

3172

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Разходи за обучение на персонала

3191

Други разходи, свързани с наетите лица

3192

Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 3100)

3193

Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за социални и здравни осигуровки (от код 3170)

3194

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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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.
В годишния формуляр за 2020 година са включени допълнителни показатели за отработеното време и разходите за труд, свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение. Събирането на информация за тези показатели произтича от разпоредбите на Регламент
№530/1999 на Съвета и Регламент № 1737/2005 на Европейската Комисия и има за цел осигуряването на съпоставима информация за пазара на
труда в Европейската общност.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по 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.
7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
На кодове 1920 и 1921 се посочват дните на действително ползван полагаем годишен отпуск през 2020 г., вкл. и от минали години; платени
отпуски за обучение съгласно чл. 169, ал. 1, 3 и 4, чл.170 ал. 1 от КТ, платен отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС, други видове платен от-
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пуск съгласно чл. 157, 158, ал. 1, чл. 159, ал. 1, чл.161, ал.1 (когато този отпуск е платен), чл.166 и 168 от КТ. Тук се включват още и дните за временна
неработоспособност, платени от работодателя.
На кодове 1940 и 1941 се посочват неотработените човекочасове поради платен престой, независимо дали престоят е бил изцяло или частично платен от работодателя. Тук се включват и платените, но неотработени часове по ПМС 55 от 30 март 2020 г. и други правителствени мерки.
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 3140 се посочват начислените средства за действително ползван годишен отпуск през 2020 година, както и възнаграждението за
платен престой, включително и частта от възнаграждението, получено като компенсация върху разходите за работна заплата по правителствени
мерки за подпомагане на работодателите.
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 107a;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3171 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя във фондовете „Безработица“, „Пенсии“, „Трудова злополука и
професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“, „Учителски пенсионен фонд“, разходите за задължително застраховане на работниците
и служителите за риска „трудова злополука“, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване
върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение. Тук се посочва и частта от възнаграждението, получено като компенсация върху разходите за осигуряване по правителствени мерки за
подпомагане на работодателите.
12. На код 3172 се посочват разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондове за доброволно пенсионно осигуряване;
доброволно допълнително осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и доброволно допълнително здравно осигуряване. Не се включват осигурителните вноски за допълнително доброволно осигуряване, когато те са за сметка на наетото лице, дори и в случаите, когато
по желание на работника, работодателят удържа от трудовото възнаграждение осигурителната вноска и я превежда в осигурителното дружество.
13. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките и
услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
14. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл. 204
ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
15. На код 3191 се посочват разходите, направени за повишаване квалификацията и уменията на наетите лица; за поддръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (без възнагражденията на персонала); за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни за
предприятието преподаватели и инструктори, разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението, и суми, плащани на организации за професионално и друго обучение.
16. На код 3192 се посочват разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна предпазна храна и противоотрови,
разходи по преместване на работника или служителя на работа в друго населено място (чл. 216 от КТ или чл. 81б, ал. 4 от ЗДС), разходи за набиране на
персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за временно настаняване на новонаетия персонал) и други.
17. На код 3193 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на разходите за трудово възнаграждение на наетите лица. За субсидии се считат и получаваните от работодателите средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта съгласно чл. 30а, ал. 1, т.1,2 и 3 от ЗНЗ и сумите, получавани от работодателя за възнаграждения на персонала по програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, както и сумите, получени като компенсация върху разходите за работна заплата по правителствени мерки за
подпомагане на работодателите (напр. по ПМС 55 от 30 март 2020 г., ПМС 151 от 03 юли 2020, РМС № 429 от 26.06.2020 г. и други). Не се включват сумите,
отнасящи се за разходи за социално осигуряване и тези, получавани по схеми за обучение на персонала. Не се считат за субсидии сумите, получавани
от държавния бюджет за възнаграждения на персонала в общинската администрация и сумите, предоставяни от Националната здравноосигурителна
каса по клинични пътеки.
18. На код 3194 се посочват сумите, получени от работодателя под формата на субсидия и използвани за покриване изцяло или отчасти на разходите за социално и здравно осигуряване на наетите лица (вкл. и тези получавани като компенсация върху разходите за осигуряване по правителствени мерки за подпомагане на работодателите).
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.
19. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
20. 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.
21. 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.
22. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
23. 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.
24. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда; ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта.
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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.

9626

(Продължава в брой 2)
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-144
от 16 декември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-28840-20.02.2020 г.
от СГКК – Бургас, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на с. Крушевец,
EK ATTE 40124, община Созопол, одобрени със
Заповед № РД-18-250 от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 40124.107.477:
площ: 107 521 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 40124.12.325:
д ру г ви д земеделск а зем я, с о б с т вено с т на
к мет с т во с. Кру шевец, п лощ п ред и п ром яната: 776 263 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
776 209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.12.347:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 996 кв. м, площ след промяната: 950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.21.97:
нива, собственост на Димитър Атанасов Янев,
площ преди промяната: 932 кв. м, площ след
промяната: 849 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.98.581:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 1933 кв. м, площ след промяната: 1899 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.98.585:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 5021 кв. м, площ след промяната: 5019 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.100.523:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 7780 кв. м, площ след промяната: 7770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.100.532:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 37 237 кв. м, площ след промяната: 37 225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.100.543:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 2892 кв. м, площ след промяната: 2896 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40124.103.485:
широколистна гора, собственост на Община
Созопол, площ преди промяната: 1 260 172 кв. м,
площ след промяната: 1 252 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.103.488:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 22 830 кв. м, площ след промяната: 23 029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.103.490:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 4782 кв. м, площ след промяната: 4796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.103.495:
широколистна гора, собственост на Община
Созопол, площ преди промяната: 127 642 кв. м,
площ след промяната: 127 585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.103.498:
пасище, собственост на кметство с. Крушевец,
площ преди промяната: 52 646 кв. м, площ след
промяната: 50 350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.103.501:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 55 355 кв. м, площ след промяната: 55 447 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.104.422:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 13 665 кв. м, площ след промяната: 16 761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.104.513:
д ру г ви д земеделск а зем я, с о б с т вено с т на
кметство с. Крушевец, площ преди промяната:
5297 кв. м, площ след промяната: 4154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.105.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 12 730 кв. м, площ след промяната: 15 165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.1:
нива, собственост на Тона Георгиева Петкова,
площ преди промяната: 3047 кв. м, площ след
промяната: 2666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.3:
нива, собственост на Екатерина Атанасова Стаева, площ преди промяната: 4700 кв. м, площ
след промяната: 4373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.4:
нива, собственост на Димитър Иванов Петров,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.6:
нива, собственост на НОУ „П.К.Яворов“, площ
преди промяната: 8950 кв. м, площ след промяната: 8835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.7:
нива, собственост на Николай Димитров Вълчев,
Лиляна Иванова Вълчева и Милена Димитрова
Георгиева, площ: 5999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.10:
нива, собственост на Пламен Иванов Иванов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2803 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40124.106.11:
нива, собственост на Марулка Димитрова Стоянова, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.12:
нива, собственост на Станка Николова Атанасова, Коста Георгиев Киряков и Милка Николова
Стамболиева, площ преди промяната: 4999 кв. м,
площ след промяната: 4705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.13:
нива, собственост на Веса Димова Янкова, Каличка Димова Димова, Мария Димова Тодорова
и Тодор Димов Иванов, площ преди промяната:
3169 кв. м, площ след промяната: 3008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.421:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 3781 кв. м, площ след промяната: 3749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.106.429:
пасище, собственост на кметство с. Крушевец,
площ преди промяната: 1430 кв. м, площ след
промяната: 116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.409:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 549 334 кв. м, площ след промяната:
547 386 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.430:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 3728 кв. м, площ след промяната: 3572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.435:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Созопол, площ преди промяната:
63 590 кв. м, площ след промяната: 63 500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.437:
пасище, собственост на кметство с. Крушевец,
площ преди промяната: 7059 кв. м, площ след
промяната: 5741 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.438:
пасище, собственост на кметство с. Крушевец,
площ преди промяната: 1888 кв. м, площ след
промяната: 795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.444:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 3574 кв. м, площ след
промяната: 3510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.447:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 6886 кв. м, площ след промяната: 6883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.476:
широколистна гора, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 1 045 724 кв. м,
площ след промяната: 1 039 842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.109.401:
нива, собственост на кметство с. Крушевец,
площ преди промяната: 1250 кв. м, площ след
промяната: 1174 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40124.109.428:
пасище, собственост на кметство с. Крушевец,
площ преди промяната: 22 998 кв. м, площ след
промяната: 22 357 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.1:
нива, собственост на Стоян Иванов Кехайов,
площ преди промяната: 4723 кв. м, площ след
промяната: 4387 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.6:
нива, собственост на Евтим Николов Петков,
площ преди промяната: 4337 кв. м, площ след
промяната: 4241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.7:
нива, собственост на Димо Стоянов Сербезов,
Милка Евтимова Моллова, Йордан Атанасов
Янов, Златка Атанасова Палова и Вълчо Евтимов
Георгиев, площ преди промяната: 26 997 кв. м,
площ след промяната: 26 189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.8:
нива, собственост на Атанас Христов Янев,
площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след
промяната: 13 270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.21:
нива, собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
площ преди промяната: 11 997 кв. м, площ след
промяната: 11 940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.24:
нива, собственост на Иван Петков Тъпчев,
площ преди промяната: 14 932 кв. м, площ след
промяната: 14 774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.25:
нива, собственост на Петър Киров Петрунов,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2899 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.26:
нива, собственост на „ХОМА“ – ЕООД, площ
преди промяната: 13 999 кв. м, площ след промяната: 13 250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.393:
пасище, собственост на кметство с. Крушевец,
площ преди промяната: 1822 кв. м, площ след
промяната: 191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.110.407:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 2638 кв. м, площ след промяната: 2609 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.111.363:
пасище, собственост на кметство с. Крушевец,
площ преди промяната: 2381 кв. м, площ след
промяната: 2346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.111.605:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Крушевец, площ
преди промяната: 2509 кв. м, площ след промяната: 2470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.115.9:
нива, собственост на Иван Стоянов Добрев и
Ради Георгиев Арабаджиев, площ преди промяната: 7095 кв. м, площ след промяната: 6122 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 40124.115.10:
нива, собственост на Иван Стоянов Добрев и
Ради Георгиев Арабаджиев, площ преди промяната: 2111 кв. м, площ след промяната: 1782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40124.121.606:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 2611 кв. м, площ след промяната:
2508 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 40124.103.499:
площ: 888 к в. м, дру г вид земеделска зем я,
собственост на кметство с. Крушевец;
поземлен имот с идентификатор 40124.104.512:
площ: 1497 кв. м, пасище, собственост на кметство с. Крушевец;
поземлен имот с идентификатор 40124.107.405:
площ: 77 994 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

9759

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-145
от 16 декември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-28781-20.02.2020 г.
и вх. № 09-28844-20.02.2020 г. от СГКК – Бургас,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам
изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Върш и ло, EK AT T E 129 75, о бщ и н а
Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-128
от 24.07.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 12975.48.13:
площ: 35 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.67.11:
площ: 503 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.218.11:
площ: 1223 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.219.6:
площ: 830 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
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поземлен имот с идентификатор 12975.220.13:
площ: 384 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.220.14:
площ: 1021 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.224.16:
площ: 1294 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.24:
площ: 453 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.25:
площ: 449 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.26:
площ: 309 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.27:
площ: 74 726 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 12975.48.1:
изоставена орна земя, няма данни за собственост, площ преди промяната: 2758 кв. м, площ
след промяната: 2382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.48.2:
нива, собственост на Иван Димитров Гонтов,
площ: 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.48.5:
нива, собственост на Димитър Найденов Барбов,
площ: 6000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.48.6:
нива, собственост на Георги Жеков Станков,
площ преди промяната: 13 298 кв. м, площ след
промяната: 13 236 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.48.7:
нива, собственост на Иван Костадинов Чонтов,
площ преди промяната: 3407 кв. м, площ след
промяната: 3325 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.48.8:
нива, собственост на Георги Тодоров Гогов,
площ преди промяната: 1928 кв. м, площ след
промяната: 1895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.48.10:
пасище, собственост Община Созопол, площ
преди промяната: 293 кв. м, площ след промяната: 263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.48.12:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 9014 кв. м,
площ след промяната: 9015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.67.10:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 883 кв. м, площ след промяната:
901 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.218.8:
дере, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 8017 кв. м, площ след промяната: 8027 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12975.218.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1478 кв. м, площ след промяната:
1496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.219.5:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1961 кв. м, площ след промяната:
2026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.220.3:
изоставена орна земя, собственост на Стамат
И ва нов С та мат ов, п лощ п ред и п ром я ната:
15 606 кв. м, площ след промяната: 15 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.220.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1213 кв. м, площ след промяната:
1237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.220.10:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 6257 кв. м,
площ след промяната: 6519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.220.12:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1109 кв. м, площ след промяната:
1137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.221.12:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 1296 кв. м, площ след промяната: 2123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.221.17:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 741 кв. м, площ след промяната:
759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.223.22:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 5623 кв. м, площ след промяната:
5634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.224.2:
етеричномаслодайна култура, собственост на
Николай Желев Ников, площ: 12 058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.224.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1897 кв. м, площ след промяната:
2513 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.224.11:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез Министерство на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 9 146 956 кв. м, площ след промяната:
9 150 773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.3:
изоставена орна земя, собственост на Димит ър Иванов Едрев, площ преди пром яната:
16 198 кв. м, площ след промяната: 16 143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.4:
изоставена орна земя, собственост на Иван
А т а н а с ов Дошев, п лощ п р ед и п р о м я н ат а:
12 054 кв. м, площ след промяната: 12 054 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12975.225.6:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 18 850 кв. м,
площ след промяната: 19 338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.7:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 1 062 427 кв. м, площ след промяната:
1 069 195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.16:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 8561 кв. м,
площ след промяната: 8697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.19:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 1 852 772 кв. м, площ след промяната:
1 863 198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.226.6:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1482 кв. м, площ след промяната:
1561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.322.3:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 23 032 кв. м, площ след
промяната: 23 167 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 12975.225.5:
площ: 104 292 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол.
II. С. Присад, EK ATTE 58400, община Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-54 от
29.09.2015 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 58400.13.96:
площ: 28 785 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.90:
площ: 5813 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.91:
площ: 7322 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 58400.42.189:
площ: 178 кв. м, за селскостопански, горски,
в едомс т в ен п ът, с о б с т в ено с т н а к ме т с т в о
с. Присад.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 58400.5.16:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 50 749 кв. м,
площ след промяната: 50 554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.5.198:
езеро, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 3 728 341 кв. м, площ след
промяната: 3 728 349 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 1058 кв. м, площ след промяната:
1020 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58400.13.2:
нива, собственост на Ирина Илиева Дечева,
площ преди промяната: 4602 кв. м, площ след
промяната: 4226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.3:
нива, собственост на Гена Василева Георгиева,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 3906 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.22:
д ру г ви д земеделск а зем я, с о б с т вено с т на
„А г рохерб“ – OOД, п лощ преди пром яната:
70 907 кв. м, площ след промяната: 70 895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 4452 кв. м, площ след промяната:
4409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.24:
д ру г ви д земеделск а зем я, с о б с т вено с т на
„А г рохерб“ – OOД, п лощ преди пром яната:
18 305 кв. м, площ след промяната: 15 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.25:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на кметство с. Присад, площ преди промяната:
6935 кв. м, площ след промяната: 6169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.93:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 1627 кв. м, площ след промяната:
444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.94:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 50 625 кв. м,
площ след промяната: 49 097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.13.95:
д ру г ви д земеделск а зем я, с о б с т вено с т на
„Юротрейд“ – ЕООД, площ преди промяната:
66 038 кв. м, площ след промяната: 61 618 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.26.27:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 14 896 кв. м, площ след промяната: 14 177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.26.28:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 60 440 кв. м, площ след
промяната: 60 010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.26.29:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 8682 кв. м, площ след промяната: 7539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.26.30:
за местен път, собственост на кметство с. Присад, площ преди промяната: 3956 кв. м, площ
след промяната: 3938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.26.34:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Созопол, площ преди промяната: 133 153 кв. м,
площ след промяната: 133 631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.26.74:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 6501 кв. м, площ след промяната:
6499 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58400.27.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 2355 кв. м, площ след промяната:
2605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.27.90:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 222 кв. м, площ след промяната:
221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.40.141:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собст веност на Община Созопол,
площ преди промяната: 1510 кв. м, площ след
промяната: 1469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.40.152:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на „Тракия Плаза“ – ЕООД, площ преди промяната: 96 978 кв. м, площ след промяната:
96 183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.2:
нива, собственост на Георги Райчев Тодоров,
площ преди промяната: 5601 кв. м, площ след
промяната: 5293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.11:
нива, собственост на Балин Димитров Николов,
площ преди промяната: 16 399 кв. м, площ след
промяната: 15 736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.12:
нива, собственост на Стоянка Кръстева Факалиева, площ преди промяната: 5999 кв. м, площ
след промяната: 5786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.13:
нива, собственост на Тодор Николов Гайдаров,
площ преди промяната: 6499 кв. м, площ след
промяната: 6279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.14:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 3999 кв. м, площ след промяната:
3983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.15:
нива, собственост на Никола Георгиев Камбуров,
площ преди промяната: 550 кв. м, площ след
промяната: 551 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.16:
нива, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 528 кв. м, площ след промяната: 323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.42:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 1600 кв. м, площ след промяната:
16 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.86:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 2218 кв. м, площ след промяната:
2208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.87:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собст веност на Община Созопол,
площ преди промяната: 1027 кв. м, площ след
промяната: 1017 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58400.42.4:
нива, собственост на Неделя Иванова Русева,
площ: 7500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.42.5:
нива, собственост на Църковно настоятелство,
площ преди промяната: 8000 кв. м, площ след
промяната: 7920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.42.6:
нива, собственост на „АТОС“ – ЕООД, площ
преди промяната: 5399 кв. м, площ след промяната: 5317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.42.7:
нива, собственост на Вълчо Георгиев Иванов,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.42.8:
нива, собственост на „АТОС“ – ЕООД, площ:
4999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.42.10:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на кметство с. Присад, площ преди
промяната: 638 кв. м, площ след промяната:
718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.42.188:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 5547 кв. м, площ след промяната: 5575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.44.46:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 1692 кв. м, площ след промяната: 1695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.44.95:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 10 019 кв. м, площ след промяната: 10 024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58400.44.100:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 5532 кв. м, площ след
промяната: 5537 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 58400.13.26:
площ: 21 354 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 58400.41.89:
площ: 3601 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

9760

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-146
от 16 декември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-28829-20.02.2020 г.
от СГКК – Бургас, и приложените към него до-
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кументи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на с. Зидарово,
EK ATTE 30822, община Созопол, одобрени със
Заповед № РД-18-127 от 24.07.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 30822.224.945:
площ: 14 979 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.235.945:
площ: 17 377 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.2.168:
площ: 1415 кв. м, пасище, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.2.169:
площ: 1562 кв. м, пасище, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.2.170:
площ: 364 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 30822.2.172:
площ: 112 452 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.18.14:
площ: 245 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.62.247:
площ: 869 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 30822.193.71:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 6714 кв. м, площ след промяната:
6751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.193.72:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 13 825 кв. м, площ след
промяната: 14 066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.224.35:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди пром яната: 114 722 к в. м, площ след
промяната: 115 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.224.70:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 2771 кв. м,
площ след промяната: 4238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.224.73:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 3104 кв. м, площ след промяната:
4580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.224.400:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 13 885 кв. м,
площ след промяната: 15 010 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30822.224.401:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 3016 кв. м, площ след промяната:
4242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.228.42:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 1783 кв. м, площ след промяната: 1843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.228.43:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 2131 кв. м,
площ след промяната: 2082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.228.45:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди пром яната: 179 409 к в. м, площ след
промяната: 180 551 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.228.53:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 2775 кв. м, площ след промяната:
2779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.228.58:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Созопол, площ преди промяната:
52 376 кв. м, площ след промяната: 55 063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.229.61:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 8208 кв. м, площ след промяната:
8440 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.229.298:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 16 457 кв. м,
площ след промяната: 16 867 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.235.7:
изоставена орна земя, собственост на Добри Стоянов Ванев, площ преди промяната: 3999 кв. м,
площ след промяната: 3999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.235.44:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 1225 кв. м,
площ след промяната: 1929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.235.62:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 2167 кв. м,
площ след промяната: 2469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.235.63:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 2463 кв. м, площ след промяната:
5228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.235.66:
дере, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 12 941 кв. м, площ след промяната: 12 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.555.100:
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната: 7 816 328 кв. м, площ след промяната:
7 816 984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.2.108:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 1349 кв. м, площ след промяната:
1404 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30822.2.110:
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 3017 кв. м, площ след
промяната: 2975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.2.155:
за местен път, собственост на Община Созопол,
площ преди промяната: 197 222 кв. м, площ
след промяната: 84 882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.3.95: за
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗГ – ХМС, площ: 18 149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.3.166:
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 7172 кв. м, площ след
промяната: 7174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.18.8:
изоставена орна земя, собственост на
„ А т о с“ – Е О ОД , п л о щ п р е д и п р о м я н а т а :
11 002 кв. м, площ след промяната: 10 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.18.9:
изоставена орна земя, собственост на Анастасия
Николова Мандаджиева, площ преди промяната:
4000 кв. м, площ след промяната: 4000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.18.10:
изоставена орна земя, собственост на Община
Созопол, площ преди промяната: 3057 кв. м,
площ след промяната: 3138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.19.3:
изоставена орна земя, собственост на Алекси
К иров Ласкаракев, площ преди пром яната:
7561 кв. м, площ след промяната: 7072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.19.101:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 2194 кв. м, площ след промяната:
2181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.19.111:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 6046 кв. м, площ след промяната:
6015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.19.149:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 6399 кв. м, площ след промяната: 6254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.20.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 736 кв. м, площ след промяната:
728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.20.9:
лозе, собственост на Пею Георгиев Палазов,
площ преди промяната: 2002 кв. м, площ след
промяната: 1819 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.21.4:
лозе, собственост на Шидер Събев Бимбалов,
площ преди промяната: 3180 кв. м, площ след
промяната: 2942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.21.11:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 898 кв. м, площ след промяната:
889 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30822.24.11:
лозе, собственост на Вълко Димитров Бакалов,
площ преди промяната: 2597 кв. м, площ след
промяната: 2457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.24.12:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1230 кв. м, площ след промяната:
1224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.25.1:
лозе, собственост на Костадин Стоянов Габраков, площ преди промяната: 2860 кв. м, площ
след промяната: 2765 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.25.12:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1515 кв. м, площ след промяната:
1504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.28.11:
лозе, собственост на Никола Георгиев Цвятков,
площ преди промяната: 2522 кв. м, площ след
промяната: 2193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.28.97:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1534 кв. м, площ след промяната:
1505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.30.11:
лозе, собственост на Георги Димитров Андреев,
площ преди промяната: 1401 кв. м, площ след
промяната: 1250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.30.12:
лозе, собственост на Андрей Димитров Андреев,
площ преди промяната: 1401 кв. м, площ след
промяната: 1343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.30.93:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 2985 кв. м, площ след промяната: 2927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.30.103:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1115 кв. м, площ след промяната:
1091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.31.90:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 12 471 кв. м, площ след промяната:
16 103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.61.1:
изоставена орна земя, собственост на Иван Нанев
Ненков, площ преди промяната: 26 813 кв. м,
площ след промяната: 26 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.61.162:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 2267 кв. м, площ след промяната:
1088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.62.4:
н и ва, с обс т венос т на „ Д женезов“ – ЕООД ,
площ преди промяната: 23 414 кв. м, площ след
промяната: 23 414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.62.5:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 5521 кв. м,
площ след промяната: 5498 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30822.70.251:
със сгради и съоръжения за добив на полезни
изкопаеми, собственост на „ПИЙ“ – ЕООД,
площ преди промяната: 8631 кв. м, площ след
промяната: 8603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.71.1:
изоставена орна земя, собственост на Община
Созопол, площ преди промяната: 5603 кв. м,
площ след промяната: 6164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.71.3:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 508 кв. м, площ след промяната:
503 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.71.4:
пасище, собственост на Община Созопол, площ
преди промяната: 5864 кв. м, площ след промяната: 5798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.71.168:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Созопол, площ преди промяната:
21 482 кв. м, площ след промяната: 21 324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.71.169:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Созопол, площ преди промяната: 4439 кв. м,
площ след промяната: 4495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.72.235:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 3256 кв. м, площ след промяната:
3734 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.82.22:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 3480 кв. м, площ след промяната:
3467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.82.380:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 1557 кв. м, площ след промяната:
1543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.83.92:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 5724 кв. м, площ след промяната:
5713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.87.312:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 4220 кв. м, площ след промяната:
4362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.89.114:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Созопол, площ преди
промяната: 15 665 кв. м, площ след промяната:
16 997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.91.141:
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 1740 кв. м, площ след
промяната: 1764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30822.91.142:
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 2332 кв. м, площ след
промяната: 2387 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30822.101.112:
със сгради и съоръжения за добив на полезни
изкопаеми, собственост на държавата, площ
преди промяната: 23 764 кв. м, площ след промяната: 23 815 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 30822.224.944:
площ: 21 254 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.235.944:
площ: 26 301 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.2.97:
площ: 2964 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 30822.2.167:
площ: 4060 кв. м, пасище, собственост на Община Созопол.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

9761

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-300
от 18 декември 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Въртоп, община Видин, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.08.2020 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

9765

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 117
от 14 декември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 390
от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 26.01.2021 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба
на самостоятелен обект в сграда с идентифи-
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катор 68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А,
ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.01.2021 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.

9675

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 118
от 14 декември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 390
от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 28.01.2021 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А,
ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 17 500 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1750 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.01.2021 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.

9676

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 119
от 14 декември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 390
от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.02.2021 г. о т 11 ч. в С т оли чната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А,
ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.02.2021 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.

9677

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 120
от 14 декември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конку рсите и Решение № 390
от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 27.01.2021 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А,
ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 17 500 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за у частие – 1750 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхож дащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.01.2021 г. вк л., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вк л. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на п ред ложени я за
у частия в търга – всеки работен ден, но не покъсно от деня, предхож дащ търга, в приемното
време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обек та – всек и рабо т ен ден
до деня на търга след закупуване на тръжна
документация.

9678

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 121
от 14 декември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 2.02.2021 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл.
№ 4) в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София,
ул. Иларион Макариополски № 11, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.
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2. Начална тръжна цена – 433 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 43 300 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.01.2021 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на п ред ложени я за
участия в търга – всеки работен ден, но не покъсно от деня, предхождащ търга, в приемното
време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
9679
РЕШЕНИЕ № 122
от 14 декември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конку рсите и Решение № 47
от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.02.2021 г. от 14 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в
УПИ I, кв. 49а, м. Банишора – Зона В-17, София,
ул. Пловдив, в участъка между ул. Габрово и
ул. Зайчар, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.02.2021 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

9680

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 123
от 14 декември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 553
от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 4.02.2021 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ У ПИ V I-1633, к в. 55), г р. Бяла, област
Варна, ул. Цар Самуил № 10, обособена част
от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София, Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.02.2021 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.

9681

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-309
от 15 декември 2020 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните
и зак лючителните разпоредби на Закона за
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собственост та и ползването на земеделските
земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собственост та и ползването
на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол
№ РД-18-195 от 15.11.2019 г., протокол № РД-1841(5) от 12.03.2020 г. и протокол № РД-18-138
от 10.09.2020 г. на комиси ята по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към
него за землището на с. Крайни дол, община
Дупница, област К юстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9784
ЗАПОВЕД № ДС-20-310
от 15 декември 2020 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администраци ята, § 4к, ал. 6 от преходните
и зак лючителните разпоредби на Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол
№ РД-18-198 от 15.11.2019 г., протокол № РД-1841(6) от 12.03.2020 г. и протокол № РД-18-194 от
9.12.2020 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
мащаб 1:1000 и регистъра към него за землището на с. Джерман, община Дупница, област
Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9785
ЗАПОВЕД № ДС-20-316
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администраци ята, § 4к, ал. 6 от преходните
и зак лючителните разпоредби на Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол
№ РД-18-205 от 15.11.2019 г., протокол № РД18-42(3) от 13.03.2020 г. и протокол № РД-18196 от 10.12.2020 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Гърляно, община Кюстендил,
област Кюстендил.
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Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9786
ЗАПОВЕД № ДС-20-317
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18210 от 15.11.2019 г., протокол № РД-18-42(4) от
13.03.2020 г. и протокол № РД-18-197 от 10.12.2020 г.
на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам
план на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
и регистър към него за имоти с номера 609.3,
609.9 и 609.10 в землището на с. Драговищица,
община Кюстендил, в изпълнение на Решение
№ 62 от 13.03.2019 г. на А дминист рат ивни я
съд – Кюстендил, което потвърждава Решение
№ 659 от 1.10.2018 г. на Кюстендилския районен
съд по адм. дело № 1006 от 2018 г.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9787
64. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт процедури за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Ардино – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Бургас – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Габрово – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Гълъбово – свободна
длъжност.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Мадан – свободна
длъжност.
1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Монтана – свободна
длъжност.
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1.7. Административен ръководител – председател на Районния съд – гр. Нови пазар – свободна длъжност.
1.8. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – Оряхово – свободна
длъжност.
1.9. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – Панагюрище – свободна длъжност.
1.10. Административен ръководител – председател на Районния съд – Първомай – свободна
длъжност.
1.11. Административен ръководител – председател на Районния съд – гр. Средец – свободна
длъжност.
1.12. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – гр. Тервел – свободна
длъжност.
1.13. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – Тополовград – свободна длъжност.
1.14. А дминистративен ръководител – председател на Районния съд – Чепеларе – свободна
длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт, като
приемът на документи може да се осъществява
и по пощата. Към предложението се прилагат:
подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие
от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; медицинско удостоверение,
издадено в резултат на извършен медицински
преглед, че лицето не страда от психическо
заболяване; концепция за работата като адм и н ис т рат и вен р ъковод и т е л, коя т о т рябва
да съдържа: лична мотивация за заемане на
длъжността, анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт, очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност, набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка
на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
9487
53. – Проку рорската колеги я на Висши я
съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебна власт,
както следва:
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1.1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжната прокуратура – Плевен – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Шумен – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Етрополе – изтичащ мандат.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Кюстендил – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация
за заемане на длъжността, анализ и оценка
на състоянието на органа на съдебната власт,
очертаване на достиженията и проблемите в
досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние,
произхода на средствата за придобиване на
имуществото и за наличието на частен интерес
по образец, утвърден от Пленума на Висшия
съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други
документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професиона лните или
нравствените му качества.
9609
62. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за
професори по: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Маркетинг
(продуктова политика)“ – един; професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
нау чна спец иа лност „Соц иа лно у п равление
(у п равление на п ромени т е и ан т ик ризисно
управление)“ – един; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата, научна специалност „Социология
(социология на девиантното поведение и престъпността)“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(фондови пазари, финансов инженеринг и деривати с фиксиран доход)“ – един; доценти по:
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление (аграрна и екологична политика)“ – един;
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професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и организация
на труда (мотивация, обучение и развитие на
човешк ите ресу рси)“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, нау чна специалност „Икономика и организация на труда
(пенсионни системи, демографско развитие и
пазар на труда)“ – един; професионално нап
равление 3.8. Икономика, научна специалност
„Световно стопанство и МИО (международни
финанси)“ – един; професионално направление
3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (управление
на креативния бизнес и основи на управлението)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
и управление (конкурентоспособност и фирмена орга н иза ц и я)“ – ед и н; п рофесиона л но
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка (корпоративни финанси и основи
на финансите)“ – един; главни асистенти по:
професионално направление 3.8. Икономика,
нау чна специалност „Счетоводна отчетност,
кон т р ол и а на л из на с т опа нск ат а дей но с т
(финансов конт рол)“ – един; професиона лно
направление 3.7. А дминистрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(у п ра влен ие на п убл и ч н и я сек т ор, зд ра вна
политика)“ – един; професионално направление 3.7. А дминистрация и управление, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (институции на гражданското общество, управление
на качеството в публичния сектор)“ – един;
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Алгебра и теория на числата“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
и управление (стопанска логистика)“ – един;
п р о ф е с ион а л но н а п р а в лен ие 3.7. А д м и н ист раци я и у п равление, нау чна специа лност
„А дминист раци я и у правление (региона лна
конкурентоспособност)“ – един; професионално
направление 3.7. А дминистрация и управление,
научна специалност „А дминистрация и управ
ление (рег иона л на спец иа л иза ц и я)“ – ед и н,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети и
конкурси“ при УНСС – София, кабинет 2038,
тел. 02/81-95-390.
9605
19. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т съобщава, че с Решение
№ 532 по протокол № 23 от 12.11.2020 г., т. 15,
Столичният общински съвет е одобрил подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени
имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1971.1788,
68134.1971.2576 и 68134.1971.2577, създаване на
нови УПИ ХХХVІ-1788 „за ОО и ЖС“, ХХХV1788, 2577 „за ЖС“ и ХХХVІІ-2576, 2577 „за ЖС“,
изменение на плана за улична регулация (ИПУР)
на улица от о.т. 702 до о.т. 702а за създаване на задънени улици от о.т. 702в – о.т. 702г – о.т. 702д –

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9 7

о.т. 702е и о т о.т. 702а – о.т. 702б, к в. 126а,
м. Витоша ВЕЦ – Симеоново – Обслужващи
обекти на Околовръстен път, район „Витоша“,
Столична община. Решението и проектът са
изложени в район „Витоша“. 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
„Витоша“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
9756
2 0. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т съобщава за Решение
№ 592 по протокол № 24 от 26.11.2020 г. на
СОС, с което се одобрява ПУП за ИПРЗ за
нови УПИ XIII-1200 – „за общ. обслужване“,
У ПИ X V III-1199, 1200, 36 – „за общ. обсл.“,
УПИ III-1201 – „за жил. стр.“, и УПИ XIX-36,
1201 – „за жил. стр.“, и изменение на плана за
улична регулация между о.т. 130 и о.т. 171 за
създаване на задънена улица по о.т. 130а (нова)
до о.т. 136б (нова), кв. 46, м. С. Мрамор, район
„Връбница“. Решението и одобреният проект на
ПУП са публикувани на интернет страницата
на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са
изложени за запознаване в район „Връбница“.
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 „Връбница“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Арх и т ек т у ра и г ра доуст ройст во“ на
Столичната община.
9757
28 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т съобщава, че с Решение
№ 535 по протокол № 23 от 12.11.2020 г., т. 18,
Столичният общински съвет е одобрил подробен устройствен план – ПРЗ за поземлен имот
с идентификатор 68134.2045.2795, създаване на
нов УПИ ХІ-2795 „за обществено обслужване“,
кв. 2а (нов), и план за улична регулация за
продължаване на задънена улица от о.т. 45в –
о.т. 45г – о.т. 45д – о.т. 45е, изменение на план
за улична регулация от о.т. 111а – о.т. 328 за
откриване на алея, създаване на нови квартали 2 и 2а, м. Малинова долина – Обслужващи
обекти на Околовръстен път, с план-схеми по
чл. 108 ЗУТ по част „ВиК“, район „Витоша“,
Столична община. Решението и проектът са
изложени в район „Витоша“. 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
„Витоша“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
9758
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Районната
прокуратура – Павликени, против Наредбата за
определяне обема на животновъдната дейност
и местата за отглеждане на селскостопански
животни на територията на община Павликени,
приета с Решение № 583 по протокол № 46 от
26.07.2018 г., изменена и допълнена с Решение
№ 89 по протокол № 7 от 27.02.2020 г. С протеста
се иска да се отменят като незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 1, ал. 2 в частта „животникомпаньони“, раздел II, права и задължения на
Община Павликени, съдържащи се в текстове на
чл. 2 и чл. 3, раздел III, права и задължения на
физическите и юридическите лица, съдържащи
се в текстове на чл. 4, 5, 6 и чл. 7, ал. 2, 3 и 5
от наредбата. Образувано е адм. д. № 758/2020 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Заинтересованите страни могат да се
присъединят към оспорването или да встъпят като
страна в производството на основание чл. 189, ал. 2
от АПК до първото съдебно заседание. Делото е
насрочено за 19.02.2021 г. от 10,30 ч.
9755
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1283/2020 г. по описа на съда по жалба
от Фондация „Гринберг“, което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
10.02.2021 г. от 10 ч., срещу Наредбата за престой
и паркиране на превозни средства, управлявани
или превозващи хора с увреждания на територията
на община Костинброд, приета с Решение № 738
от 25.07.2014 г., изм. и доп. с Решение № 56 от
23.12.2015 г. на ОбС – Костинброд. Конституирани
страни в производството са: оспорващ: Фондация „Гринберг“ със седалище гр. Пловдив, ЕИК
205966183; ответник: Общинският съвет – Костинброд.
9794
Благоевградският окръжен съд, търговско
отделение, 9 състав, уведомява Гоце Георгиевски,
ЕГН 8309150305, гражданин на Северна Македония, ответник по търговско дело № 140/2020 г.
по описа на същия съд, че е предявен иск с
правно основание чл. 422 от ГПК във връзка с
чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК от „Банка ДСК“ – АД,
представл явано от Виолина Маринова Спасова – гл. изп ъ лни телен ди рек тор, и Диана
Сотирова Павлова – изпълнителен директор.
В двуседмичен срок считано от датата на обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“ ответникът Гоце Георгиевски може да
получи книжата, намиращи се в деловодството
на Окръжния съд – Благоевград, или да посочи
адрес, на който да му се връчат.
9788
Софийският градски съд, ГО, 1-10 състав, е
образувал гр.д. № 12880/2019 г. по иск с правно
основание чл. 430 ТЗ – изискуемо задължение по
сключен договор за кредит за покупка на недвижим имот, заведен от „Банка ДСК“ – ЕАД, ЕИК
121830616, със съдебен адрес: София, бул. Витоша
№ 15, ет. 2, чрез адв. Светлана Станчева Петкова
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срещу Браян Блейк, гражданин на Република Ирландия, роден на 6.01.1978 г., който като ответник
по делото в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК,
като същата се намира в деловодството на съда.
9752
Районният съд – Варна, 42-ри състав, призовава ответницата Елена Ивановна Лесних, гражданка на Руската федерация, родена на 15.12.1955 г.
в Алтайски край, СССР, сега с неизвестен адрес,
да се яви в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния
съд – Варна, 42 състав, за да получи книжата
и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК по гр.д.
№ 10086/2020 г., заведено от Игор Александрович
Раскевич по иск с правно основание чл. 59 от
ЗЗД. Указва на лицето, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9753
Районният съд – Монтана, гражданска колегия, 2 състав, призовава Нуман Иршад, роден на
28.04.1987 г. в Германия, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда в двуседмичен срок считано от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответник по гр.д. № 2387/2020 г.,
заведено от Елеонора Пламенова Георгиева, за
връчване на искова молба и приложения към
нея ведно със съобщение по чл. 131 от ГПК
(иск за развод по чл. 49 от СК). При неявяване
на ответника или упълномощено от него лице
в указания срок съдът ще му назначи особен
представител и делото ще се гледа при условията
на чл. 48 от ГПК.
9699
Софийският районен съд призовава Божидар
Петков Дончев, ЕГН 5710176408, без настоящ
адрес в Република България, с неизвестен адрес
в Испания от 4.09.2001 г., като ответник по гр. д.
№ 70584/2019 г. по описа на Софийския районен
съд, ГО, 88 гр. с-в, да се яви в двуседмичен срок
считано от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ в съда за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея, предявена от „Софийска
вода“ – АД, ЕИК 130175000, и разпореждане на
съда от 27.12.2019 г., както и да посочи съдебен
адрес в страната. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9795
Разградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ е образувано
гр. дело № 254/2020 г. по предявено на 27.10.2020 г.
мотивирано искане, вписано на 30.11.2020 г. в
Службата по вписванията – Разград, от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
с адрес: Варна, ул. Алеко Константинов № 17,
представлявана от председателя Сотир Стефанов Цацаров, срещу Петър Крайов Тъмнишки,
ЕГН 6708105107, с постоянен и настоящ адрес:
област Разград, община Лозница, гр. Лозница,
ул. Добруджа № 16, ет. 4, ап. 8, и Наталия Сто-
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янова Тъмнишка, ЕГН 6905185111, с постоянен и
настоящ адрес: област Разград, община Лозница,
гр. Лозница, ул. Добруджа № 16, ет. 4, ап. 7, за
отнемане в полза на държавата имущество на
обща стойност 218 274,35 лв., формирана като
сбор от следните компоненти:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петър Крайов Тъмнишки и Наталия Стоянова Тъмнишка с цена на иска
26 500 лв., в това число:
По з ем лен и мо т – д ворно м яс т о с п лощ
1274 кв. м, намиращо се в гр. Лозница, община
Лозница, област Разград, съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ VI – „За производствени и складови дейности“, в кв. 80 по плана на
гр. Лозница, заедно с построената в този имот
едноетажна, монолитна сграда на селекционен
център за трансплантация на ембриони, със застроена площ 202 кв. м, при граници за поземления
имот: от две страни – улици, парцел IV и парцел
V „За производствени и складови дейности“, за
придобиването на който не е установен законен
източник.
Пазарна стойност към настоящия момент:
25 500 лв.
Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел
„В 230 ТДИ“, рама № VSA63827413070214, двигател № 60197000002257, рег. № РР0826АР, дата на
първа регистрация 1.01.1998 г., за придобиването
на който не е установен законен източник.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал.
2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петър Крайов
Тъмнишки с цена на иска 186 667,75 лв., в това число:
Сумата в размер 1073,24 лв., представляваща
непреобразуваната част от вноски на каса по
разплащателна сметка в левове № 8439878 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е установен
законен източник.
Сумата в размер 3911,66 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в евро
BG98 СЕСВ 9790 44С8 7678 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, за която не е установен
законен източник.
Сумата в размер 30 830,20 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса
по разплащателна сметка в левове BG76 СЕСВ
9790 10С8 7678 00 в „Централна кооперативна
банка“ – АД, за която не е установен законен
източник.
Сумата в размер 8560,96 лв., представляваща
непреобразуваната част от получени средства от
трети лица по разплащателна сметка в левове
№ 8439878 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е
установен законен източник.
Сумата в размер 113 831,38 лв., представляваща
непреобразуваната част от получени средства от
трети лица по разплащателна сметка в левове
BG76 СЕСВ 9790 10С8 7678 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, за която не е установен
законен източник.
Сумата в размер 2259,27 лв., представляваща
вноски за погасяване на кредитни задължения
по разплащателна сметка в левове № 8439878 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е установен
законен източник.
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Сумата в размер 2137,88 лв., представляваща
вноски и входящи преводи за погасяване на
кредитни задължения по разплащателна сметка
в левове № 15262169 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за
която не е установен законен източник.
Сумата в размер 4169 лв., представляваща
вноски за погасяване на кредитни задължения
по разплащателна сметка в левове BG45 BPBI
7949 1069 0563 03 в „Юробанк България“ – АД,
за която не е установен законен източник.
Сумата в размер 19 894,16 лв., представляваща вноски и входящи преводи за погасяване на
кредитни задължения по разплащателна сметка
в левове BG18 BPBI 7949 1069 0563 04 в „Юробанк България“ – АД, за която не е установен
законен източник.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Наталия Стоянова
Тъмнишка с цена на иска 5106,60 лв., в това число:
Сумата в размер 300 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
№12438418 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е
установен законен източник.
Сумата в размер 806,60 лв., представляваща
непреобразуваната част от вноски на каса по
разплащателна сметка в левове № 20447977 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е установен
законен източник.
Сумата в размер 4000 лв., представляваща
стойността на направените допълнителни парични вноски в търговско дружество „Техноприм – М“ – ЕООД, за която не е установен
законен източник.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.04.2021 г. от 10 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
9773
Хасковският окръжен съд на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 751 по описа на съда за 2020 г. по мотивирано
искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество против Давид Иванов Грудев, ЕГН
9204038461, с постоянен адрес Димитровград,
ул. Странджа № 2. Претендира се отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество
на обща стойност 323 361,58 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Давид Иванов Грудев с
цена на иска в размер 106 870 лв.:
Поземлен имот, намиращ се в Димитровград,
кв. Черно Конево, ул. Милеви скали № 12, с площ
503 кв. м, с идентификатор № 21052.1002.395, с
трайно предназначение на имота: урбанизирана
територия, с начин на трайно ползване: ниско
застрояване, ведно с построената в същия имот
еднофамилна жилищна сграда на два етажа, със
застроена площ 82 кв. м и с РЗП 164 кв. м, имот
с идентификатор № 21052.1002.395.1.
Хамбар – сушилня, намиращ се в Димитровград, местността Герените, с идентификатор
№ 21052.118.14.1, с площ 549 кв. м по нотариален
акт, а по скица с площ 551 кв. м, на един етаж, с
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предназначение на имота: складова база, склад,
построен в държавен имот, граници на имота
съгласно нотариален акт: имот № 118013, имот
№ 902008 и имот № 118004.
Поземлен имот, намиращ се в Димитровград,
местността Лозята, с идентификатор № 21052.10.60,
с площ 1106 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива, граници
(съседи): имот № 21052.10.61, имот № 21052.10.62,
имот № 21052.10.65, имот № 21052.10.59, имот
№ 21052.10.78.
Поземлен имот, намиращ се в Димитровград,
местността Лозята, с идентификатор № 21052.10.62,
с площ 904 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива, граници
(съседи): имот № 21052.10.61, имот № 21052.10.63,
имот № 21052.10.65, имот № 21052.10.59, имот
№ 21052.10.60 и имот № 21052.10.80.
Поземлен имот, намиращ се в Димитровград,
местността Лозята, с идентификатор № 21052.10.59,
с площ 1400 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива, граници
(съседи): имот № 21052.10.60, имот № 21052.10.62,
имот № 21052.10.65, имот № 21052.10.54, имот
№ 21052.10.78 и имот № 21052.10.58.
Поземлен имот, намиращ се в Димитровград,
местността Лозята, с идентификатор № 21052.15.10,
с площ 1122 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива, граници
(съседи): имот № 21052.15.47, имот № 21052.15.23,
имот № 21052.15.43, имот № 21052.15.18, имот
№ 21052.15.11 и имот № 21052.15.44.
Поземлен имот, намиращ се в Димитровград,
местността Лозята, с идентификатор № 21052.11.20,
с площ 842 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива, граници
(съседи): имот № 21052.11.93, имот № 21052.11.31,
имот № 21052.11.32, имот № 21052.10.54, имот
№ 21052.11.18.
1/2 идеална част от поземлен имот, намиращ се в Димитровград, местността Герените, с
идентификатор № 21052.118.37, с площ 2069 кв. м,
трайно предназначение на имота: стопански двор,
както и ведно с построения в същия имот склад
за зърно с пречистване, с предназначение: складова база, склад на един етаж с идентификатор
№ 21052.118.37.1, със застроена площ 80 кв. м,
граници на имота съгласно нотариален акт:
имот № 21052.118.14, имот № 21052.118.42, имот
№ 21052.10 02.108, имот № 21052.118.52, имот
№ 21052.118.34.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.13.14,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята,
с площ 1347 кв. м, трайно предназначение на имота: стопански двор, както и ведно с построения
в същия имот склад за зърно с пречистване, с
предназначение на имота: земеделска земя, друг
вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.55,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята,
с площ 1038 кв. м, граници: имот № 21052.10.65,
и м о т № 210 52 .10 . 6 6 , и м о т № 210 52 .10 . 6 7,
имот № 21052.10.72, имот № 21052.10.79, имот
№ 21052.10.52 и имот № 21052.10.54, трайно предназначение на имота: земеделска земя: друг вид
нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.53,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1963 кв. м, при граници: имот № 21052.10.58,
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имот № 21052.10.54, имот № 21052.10.51, имот
№ 21052.10.56, имот № 21052.10.57, трайно предназначение на имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.12.57,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1162 кв. м, при граници: имот № 21052.12.61,
имот № 21052.12.56, имот № 21052.12.55, имот
№ 210 52 .1 2 .45, и мо т № 210 52 .1 2 .43 и и мо т
№ 21052.12.58, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.12.48,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 4431 кв. м, при граници: имот № 21052.12.51,
имот № 21052.12.50, имот № 21052.12.49, имот
№ 21052.12.47, имот № 21052.12.89, трайно предназначение на имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.03,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1029 кв. м, при граници: имот № 21052.14.56,
имот № 21052.10.2, имот № 21052.10.9 и имот
№ 21052.10.4, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.27,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 809 кв. м, при граници: имот № 21052.14.28,
имот № 21052.14.25, имот № 21052.14.24, имот
№ 210 52 .14.2 6 , и мо т № 210 52 .14.43 и и мо т
№ 21052.14.57, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.11.43,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 849 кв. м, при граници: имот № 21052.11.41,
имот № 21052.11.91, имот № 21052.11.44, имот
№ 210 52 .11.45, и мо т № 210 52 .10. 8 0 и и мо т
№ 21052.11.42, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.17.5,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 2282 кв. м, при граници: имот № 21052.11.41,
имо т № 21052.17.6, имо т № 21052.17.4, имо т
№ 21052.18.14, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.47,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с площ 748 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.48,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 650 кв. м, при граници: имот № 21052.14.56,
имот № 21052.14.49, имот № 21052.14.47 и имот
№ 21052.14.46, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.39,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1165 кв. м, при граници: имот № 21052.14.37,
имот № 21052.17.106, имот № 21052.14.58, имот
№ 21052.14.40 и имот № 21052.8.45, трайно предназначение на имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.51,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1098 кв. м, при граници: имот № 21052.14.56,
имот № 21052.14.52, имот № 21052.14.50 и имот
№ 21052.14.49, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.15,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 2204 кв. м, при граници: имот № 21052.14.10,
имот № 21052.14.11, имот № 21052.14.12, имот
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№ 21052.14.13, имот № 21052.14.20, имот № 21052.14.18
и имот № 21052.14.16, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.13.25,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1937 кв. м, при граници: имот № 21052.13.19,
имот № 21052.13.82, имот № 21052.13.81, имот
№ 21052 .13.2 6 , и мо т № 21052 .13.2 4, и и мо т
№ 21052.13.20, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.63,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1937 кв. м, при граници: имот № 21052.10.64,
имот № 21052.10.65, имот № 21052.10.80, и имот
№ 21052.10.62, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.43,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1503 кв. м, при граници: имот № 21052.10.78,
имот № 21052.10.44, имот № 21052.9.43 и имот
№ 21052.9.42, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.49,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 2314 кв. м, при граници: имот № 21052.14.48,
имот № 21052.14.56, имот № 21052.14.51, имот
№ 210 52 .14. 50 , и мо т № 210 52 .14.47 и и мо т
№ 21052.8.45, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.15.15,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 2008 кв. м, при граници: имот № 21052.15.24,
имот № 21052.15.16, имот № 21052.14.55 и имот
№ 21052.15.13, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.11.68,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 868 кв. м, при граници: имот № 21052.11.65,
имот № 21052.11.67, имот № 21052.11.74, имот
№ 21052.11.73, имот № 21052.11.73, имот № 21052.11.69
и имот № 21052.10.80, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.12.53,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 2425 кв. м, при граници: имот № 21052.12.92,
имот № 21052.12.50, имот № 21052.12.51, имот
№ 21052.12.89 и имот № 21052.12.89.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.17.2,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята,
с площ 2016 кв. м, при граници: имот № 21052.17.3,
имот № 21052.17.104 и имот № 21052.18.14, трайно
предназначение на имота: земеделска земя: друг
вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.50,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1184 кв. м, при граници: имот № 21052.14.49,
имот № 21052.14.51, имот № 21052.14.52 и имот
№ 21052.8.45, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.13.72,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1148 кв. м, при граници: имот № 21052.13.47,
имот № 21052.13.73, имот № 21052.13.71 и имот
№ 21052.13.83, трайно предназначение на имота:
земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.13.31,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1960 кв. м, при граници: имот № 21052.13.34,
имот № 21052.13.32, имот № 21052.13.71, имот
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№21052.13.81, имот № 21052.13.30, имот № 21052.13.28
и имот № 21052.13.29, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.12.55,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 5372 кв. м, при граници: имот № 21052.12.56,
имот № 21052.12.62, имот № 21052.12.64, имот
№ 210 52 .1 2 . 6 5, и м о т № 210 52 .1 2 . 5 4 , и м о т
№ 210 52 .1 2 . 89, и мо т № 210 52 .1 2 .45 и и мо т
№ 21052.12.57, с трайно предназначение на имота: земеделска земя: друг вид нива.
3/48 идеални части от следните недвижими
имоти:
Поземлен имот с начин на трайно ползване
лозе, с площ 2,635 дка, седма категория на земята
при неполивни условия, намираща се в местността
Малката могила, съставляваща поземлен имот
с № 029026, намираща се в землището на с. Лозен, община Любимец, област Хасково, граници:
имот № 029025, имот № 029027, имот № 000008,
имот № 000007.
Поземлен имот с начин на трайно ползване
лозе, с площ 2,652 дка, четвърта категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Гогова могила, съставляваща поземлен имот с № 032006, намираща се в землището
на с. Лозен, община Любимец, област Хасково,
граници: имот № 032005, имот № 00011, имот
№ 032007, имот № 0000012.
Поземлен имот с начин на трайно ползване
лозе, с площ 6,001 дка, седма категория на земята
при неполивни условия, намираща се в местността
Кирчово дъбче, съставляваща поземлен имот с
№ 046013, намираща се в землището на с. Лозен,
община Любимец, област Хасково, граници: имот
№ 046012, имот № 000021, имот № 000010, имот
№ 000029.
Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ 1,900 дка, шеста категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Бандов чеир, съставляваща поземлен имот с № 087029, намираща се в землището
на с. Лозен, община Любимец, област Хасково,
граници: имот № 087028, имот № 087025, имот
№ 087021, имот № 087033.
Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ 0,600 дка, шеста категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Бандов чеир, съставляваща поземлен имот с № 087030, намираща се в землището
на с. Лозен, община Любимец, област Хасково,
граници: имот № 087028, имот № 000049, имот
№ 087031, имот № 087029.
Поземлен имот с начин на трайно ползване
нива, с площ 0,900 дка, десета категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Юртищата, съставляваща поземлен
имот с № 094019, намираща се в землището на
с. Лозен, община Любимец, област Хасково,
граници: имот № 094017, имот № 094016, имот
№ 091020, имот № 094035.
Поземлен имот с начин на трайно ползване
нива, с площ 1,200 дка, десета категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Юртищата, съставляваща поземлен
имот с № 094044, намираща се в землището на
с. Лозен, община Любимец, област Хасково,
граници: имот № 094047, имот № 094035, имот
№ 094043, имот № 094062.
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Поземлен имот с начин на трайно ползване
нива, с площ 1,100 дка, десета категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Ельовица, съставляваща поземлен
имот с № 094074, намираща се в землището
на с. Лозен, община Любимец, област Хасково,
граници: имот № 094075, имот № 094042, имот
№ 094073, имот № 094070.
Поземлен имот с начин на трайно ползване
нива, с площ 2,000 дка, шеста категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Тузла, съставляваща поземлен имот
с № 100006, намираща се в землището на с. Лозен, община Любимец, област Хасково, граници:
имот № 100005, имот № 000199 и имот № 100007.
Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ 1,700 дка, шеста категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Тузла, съставляваща поземлен имот
с № 101010, намираща се в землището на с. Лозен, община Любимец, област Хасково, граници:
имот № 101011, имот № 101013, имот № 101009 и
имот № 101005.
Поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ 1,800 дка, шеста категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Тузла, съставляваща поземлен имот
с № 103005, намираща се в землището на с. Лозен, община Любимец, област Хасково, граници:
имот № 103004, имот № 103015 и имот № 103006.
Поземлен имот с начин на трайно ползване
нива, с площ 5,827 дка, четвърта категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Адата чибоклия, съставляваща поземлен имот с № 106030, намираща се в землището
на с. Лозен, община Любимец, област Хасково,
граници: имот № 106029, имот № 106032, имот
№ 106031 и имот № 000190.
Поземлен имот с начин на трайно ползване
нива, с площ 3,500 дка, четвърта категория на
земята при неполивни условия, намираща се в
местността Новите лозя, съставляваща поземлен имот с № 106030, намираща се в землището
на с. Лозен, община Любимец, област Хасково,
граници: имот № 117109, имот № 117110, имот
№ 117082, имот № 117083 и имот № 117081.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.67,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята,
с площ 2663 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.11,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята,
с площ 1185 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.12.58,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята,
с площ 1091 кв. м, трайно предназначение на
имота: земеделска земя: друг вид нива.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.29.21,
намиращ се в Димитровград, местността Върбалака, с площ 2910 кв. м, трайно предназначение
на имота: земеделска земя: друг вид нива.
3/48 идеални части от следните недвижими
имоти:
Поземлен имот с трайно ползване: нива, с
площ 29,500 дка, трета категория на земята при
неполивни условия, намираща се в местността
Алчака, съставляваща поземлен имот с № 015001,

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

намираща се в землището на с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора, граници:
имот № 000023, имот № 000273, имот № 015027
и имот № 015015.
Поземлен имот с трайно ползване: нива, с
площ 50,499 дка, трета категория на земята при
неполивни условия, намираща се в местността
Герените, съставляваща поземлен имот с № 018005,
намираща се в землището на с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора, граници:
имот № 018038, имот № 018039, имот № 018040,
имот № 018048, имот № 018064 и имот № 000039.
Поземлен имот с трайно ползване: нива, с
площ 23,979 дка, трета категория на земята при
неполивни условия, намираща се в местността
Бобака, съставляваща поземлен имот с № 024007,
намираща се в землището на с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора, граници:
имот № 000284, имот № 024006 и имот № 024027.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.11.72,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с площ 1000 кв. м, трайно предназначение
на имота: земеделска земя: друг вид нива, при
граници: имот № 21052.11.73, имот № 21052.10.77,
имот № 21052.11.71 и имот № 21052.10.80.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.11.79,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с площ 1083 кв. м, трайно предназначение
на имота: земеделска земя: друг вид нива, при
граници: имот № 21052.12.89, имот № 21052.11.80,
имот № 21052.11.76, имот № 21052.11.61 и имот
№ 21052.11.57.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.12.43,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с площ 2095 кв. м, трайно предназначение
на имота: земеделска земя: друг вид нива, при
граници: имот № 21052.12.59, имот № 21052.12.57,
имот № 21052.12.45, имот № 21052.12.42 и имот
№ 21052.12.41.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.61,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с площ 1226 кв. м, трайно предназначение
на имота: земеделска земя: друг вид нива, при
граници: имот № 21052.10.62, имот № 21052.10.60,
имот № 21052.10.80, имот № 21052.11.61 и имот
№ 21052.10.78.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.71,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с площ 1930 кв. м, трайно предназначение
на имота: земеделска земя: друг вид нива, при
граници: имот № 21052.10.67, имот № 21052.10.69,
имот № 21052.10.70 и имот № 21052.10.67.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.12.47,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с площ 1142 кв. м, трайно предназначение
на имота: земеделска земя: друг вид нива, при
граници: имот № 21052.12.89, имот № 21052.12.48,
имот № 21052.12.49 и имот № 21052.12.46.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.12.45,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с площ 2082 кв. м, трайно предназначение
на имота: земеделска земя: друг вид нива, при
граници: имот № 21052.12.43, имот № 21052.12.57,
имот № 21052.12.55, имот № 21052.12.44, имот
№ 21052.12.89 и имот № 21052.12.42.
Посевна площ от 1111 дка в местността Лозята, в землището на Димитровград, ЕКАТТЕ
21052, съставляваща имот № 010013, при гра-
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ници: имот № 21052.10.14, имот № 21052.10.15,
имот № 21052.10.80, имот № 21052.10.18, имот
№ 210 52 .10 .17, и м о т № 210 52 .10 .1 2 и и м о т
№ 21052.10.9. Поземлен имот с предназначение:
земеделска територия, с начин на трайно ползване: друг вид нива, с № 21052.10.13.
Посевна площ от 0,773 дка в местността Лозята, в землището на Димитровград, ЕК АТТЕ
21052, съставляваща имот № 013070, при граници:
имот № 21052.13.83, имот № 21052.13.71, имот
№ 21052.13.67 и имот № 21052.13.69. Поземлен
имот с предназначение: земеделска територия,
с начин на трайно ползване: друг вид нива, с
№ 21052.13.70.
Нива, цялата с площ 1801 дка, пета категория
на земята, намираща се в местността Хатълъка,
имот № 130016, парцел 16 от масив 130 по плана
за земеразделяне на с. Ябълково, при граници:
имот № 088026, имот № 000770, имот № 088023,
имот № 000888, ЕК АТТЕ 87076, община Димитровград, област Хасково.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.10.15,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 600 кв. м, при граници: имот № 21052.10.16,
имот № 21052.10.80, имот № 21052.10.8, имот
№ 21052.10.13 и имот № 21052.10.14.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.14.53,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1953 кв. м, при граници: имот № 21052.14.52,
имот № 21052.14.56, имот № 21052.14.54, имот
№ 21052.9.43 и имот № 21052.8.45.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.344.40,
н а м и р а щ с е в Д и м и т р овг р а д , м е с т но с т т а
Дол н и я бк , с п лощ 4365 к в. м, п ри г ра н ици: имот № 21052.344.41, имот № 21052.344.44,
и мо т № 21052 . 3 45.4 0, и мо т № 21052 . 3 4 4. 39,
имот № 21052.344.6, имот № 21052.345.5 и имот
№ 21052.344.4.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.16.32,
намиращ се в Димитровград, местността Лозята, с
площ 1617 кв. м, при граници: имот № 21052.16.31,
имот № 21052.16.49, имот № 21052.16.42, имот
№ 21052.16.65 и имот № 21052.16.33, с начин на
трайно ползване на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: друг вид нива.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Давид Иванов Грудев с
цена на иска в размер 26 500 лв.:
Дискова брана, марка „БДТ-3“, рег. № Х 999,
рама № 3521, серия Х № 0010965, дата на първа
регистрация 12.01.2005 г.
Колесен трактор, марка „ТК-80“, рег. № Х
02729, рама № 8282811, подробно описан в свидетелство за регистрация на земеделска и горска
техника Х № 0001696 А, дата на първа регистрация 8.04.2008 г.
Зърнокомбайн, марка „New Holland“, модел
„8080“, рег. № Х 03027, рама № 4121084, двигател
№ 421.900.000.04.3224, дата на първа регистрация
1982 г.
Зърнокомбайн, марка „Клас“, модел „Меркатор
50“, рег. № СО 00638, рама № 57010344, дата на
първа регистрация 1988 г.
Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „Дейли“, рег. № Х 8291 ВС, рама № ZCFC3570002937398,
двигател № 1806967, цвят черен, с дата на първа
регистрация 19.06.1990 г.
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Лек автомобил, марка „Миц убиши“, мод е л „ П а д же р о“, р ег. № Х 2 0 4 0 А М , р а м а
№ JMBL048GWFY401054, двигател № 4D55AT4891,
дата на първа регистрация 19.11.1985 г.
Товар ен а в т омо би л , марк а „Форд “, мо д е л „Т р а н з и т “, р е г. № Х 6 8 3 6 А Х , р а м а
№ WF0VXXGBVVLJ36608, двигател № LJ36608,
дата на първа регистрация 15.06.1990 г.
Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „35
10“, рег. № Х 9250 ВT, рама № ZCFC570005909788,
двигател № 814027R27871145031, дата на първа
регистрация 15.04.1994 г.
Лек автомобил, марка „Миц убиши“, мод е л „ П а д ж е р о“, р ег. № Х 10 4 6 А М , р а м а
№ JMB0NV24MJ304338, двигател № 4D56DU2740,
дата на първа регистрация 13.08.1994 г.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № Х 1706 ВН, рама № YW0L000038T5763723,
двигател № X163ZR02DR3496, дата на първа регистрация 8.05.1996 г.
Товарен автомобил, марка „Ифа“, модел „Л
60“, рег. № Х 1498 КК, рама № L603257, двигател
без номер, дата на първа регистрация 3.09.1990 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Давид Иванов Грудев
с цена на иска в размер 189 991,58 лв.:
Сумата в общ размер 129 150 лв., представляваща стойността на отчужденото недвижимо
имущество.
Сумата в общ размер 12 000 лв., представляваща стойността на отчужденото движимо
имущество.
Сумата в общ размер 29 811,58 лв., представляваща внесени суми по банкови сметки.
Сумата в общ размер 10 810 лв., представляваща погасителни вноски по банкови кредити.
Сумата в общ размер 8220 лв., представляваща постъпили суми по банковите сметки от
трети лица.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с
оглед разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
в срок 2 месеца считано от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
Насрочва делото за първо съдебно заседание
на 22.03.2021 г. от 10 ч., за която дата да се призоват страните.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Маргиналия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо изборно събрание на 8.02.2021 г. от
16 ч. Предвид епидемиологичните мерки срещата
ще се проведе онлайн със следния дневен ред: 1.
избор на управителен съвет на сдружение „Маргиналия“; 2. избор на председател на управителния съвет; 3. смяна на адресната регистрация на
сдружение „Маргиналия“; 4. избор на заместникпредседател на управителния съвет на сдружение
„Маргиналия“; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 17,30 ч. при същите условия.
9802
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Юропроф“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 18,
буква „Б“, т. 4 от устава свиква общо събрание
на сдружението на 24.02.2021 г. в 10 ч. на адрес:
София, СО – район „Витоша“, ул. Академик Илчо
Димитров № 7 „Б“, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на сдружението през
изминалия период и приемане на ГФО за перио
да; 2. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
9724
82. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Смолян, на основание чл. 83, ал. 1 от
ЗА свиква извънредно общо събрание на колегията на 6.02.2021 г. в 9 ч. в зала № 1 на Смолянския районен съд – съдебна палата, при следния
дневен ред: 1. гласуване на вот на недоверие на
председателя на АК – Смолян; 2. гласуване на
подадени оставки от членове на АС – Смолян; 3.
приемане бюджет на колегията за финансовата
2021 г. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
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независимо от броя на присъстващите членове на
колегията. Гласуването е лично или чрез адвокат
пълномощник.
9796
173. – А д вок ат ск и я т с ъве т н а А д вок атската колегия – Шумен, на основание чл. 81,
ал. 2 от ЗА отлага за 24.04.2021 г. свиканото
за 30.01.2021 г. редовно годишно отчетно общо
събрание на А двокатската колегия – Шумен,
което ще се проведе от 9 ч. в хотел „Шумен“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през отчетната 2020 г. и
вземане на решения по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд;
4. приемане бюджета на съвета на колегията
за финансовата 2021 г.; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната.
След обнародване на поканата в „Държавен
вестник“ в дневния ред задължително ще се
включат въпроси по писмено искане на 1/3 от
членовете на колегията, направено най-малко
20 дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум събранието се отлага с един
час по-късно и се провежда независимо от броя
присъстващи членове.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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