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Списък на съкращенията
На български език
БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВО

Висше образование

ВУ

Висше училище

ЕК

Европейска комисия

ЕП

Европейски парламент

ЕПВО

Европейско п рос т ра нс т во за
висше образование

ЕС

Европейски съюз

ЕСИФ

Европейски структурни и инвес
тиционни фондове

ЗВО

Закон за висшето образование

ЗРАСРБ

Закон за развитието на ака
демичния състав в Република
България

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния
сектор

ИСИС

Иновационна стратегия за инте
лигентна специализация

МЗХГ

Министерство на земеделието,
храните и горите

МИЕ

Министерство на икономиката
и енергетиката

МОН

Министерство на образованието
и науката

МОСВ
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НПО

Неправителствени организации

НС

Народно събрание

НСИ

Национален статистически ин
ститут

ОПНОИР

Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен
растеж“ 2014 – 2020 година

ОКС

Образователно-квалификацион
на степен

ПМС

Постановление на Министерския
съвет

ПН

Професионално направление

ПНИИДИТ Програма „Научни изследвания,
иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация“
2021 – 2027 година
ПО

П р о г р а м а „О б р а з о в а н и е“
2021 – 2027 година

РСВУБ

Рейтингова система на висшите
училища в България

ССА

Селскостопанска академия

УЦЖ

Учене през целия живот

ЦПО

Център за професионално обу
чение
На английски език

AI

Изкуствен интелект

AR

Добавена реалност

Министерство на околната среда
и водите

ECTS

Европейска система за натруп
ване и трансфер на кредити

МРРБ

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

ENQA

Европейската асоц иа ц и я за
осигуряване на качеството

МС

Министерски съвет

EQAR

МСП

Малки и средни предприятия

МТСП

Министерство на труда и соци
алната политика

Европейския регистър на аген
циите за оценяване на качест
вото

ISCED

МФ

Министерство на финансите

Международна стандартна кла
сификация на образованието

НАОА

Национална агенция за оценя
ване и акредитация

MOOCs

Масови отворени онлайн кур
сове

НАПОО

Национална агенция за професи
онално образование и обучение

SWOT

НАЦИД

Национален център за инфор
мация и документация

Анализ на силните и слабите
страни, на възможностите и
заплахите

VR

Изкуствена реалност

НИД

Научно-изследователска дейност

НО

Научна организация

НКВОРБ

Национална карта на висшето
образование в Република Бъл
гария

НПКНИ

Национална пътна карта за на
учноизследователската инфра
структура

1. УВОД – контекст, предназначение и
времеви обхват на стратегията
През последните години системата на ВО
в Република България претърпя значител
ни промени под въздействието на редица
външни и вътрешни фактори. Положителен
фактор за развитието є бяха заложените в
действащата Стратегия за развитие на ВО в
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Република България за периода 2014 – 2020
година основни цели и предприетите мерки
за тяхното постигане.
По изпълнението на много от дейностите
и постигането на голяма част от целите на
Стратегията има съществен напредък, но пред
стои още работа. Необходимо е и поставянето
на нови цели, съответстващи на актуалните
предизвикателства, особено във връзка с ус
кореното развитие на дигиталните технологии
и с интензивната дискусия в глобален мащаб
за целите на висшето образование и за ролята
на висшите училища в новите условия.
Анализът на постигнатото през последните
години и на новите предизвикателства пред
системата на ВО показва необходимостта
от изготвяне и приемане на нова Стратегия
за развитие на висшето образование в Репу
блика България, която да очертае визията и
да осигури устойчиво развитие на системата
на ВО в Република България за периода
2021 – 2030 година.
Настоящата стратегия е разработена в съ
ответствие със следните нормативни актове
и стратегически документи:
• Закон за висшето образование;
• Закон за развитието на академичния
състав в Република България;
• Стратегия „Европа 2030“;
• Националната програма за развитие
„България 2030“;
• Стратегия за развитие на висшето обра
зование в България 2014 – 2020 г.;
• Национална стратегия за учене през
целия живот;
• Национална стратегия за развитие на
научните изследвания в Република България
2017 – 2030 г.;
• Национална квалификационна рамка;
• Европейска квалификационна рамка за
учене през целия живот;
• Съобщения на министрите, отговарящи
за висшето образование в държавите от Евро
пейското пространство за висше образование;
• Национална стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорта в Република
България 2012 – 2022, приета от 41-ото НС на
24 ноември 2011 г.;
• Национална програма за развитие на фи
зическото възпитание и спорта 2018 – 2020 г.
Стратегията отчита и препоръките на Ев
ропейската комисия за развитие на висшето
образование, съдържащи се във:
· ЕК (2017) Съобщение за модернизация на
висшето образование „Нов тласък за висшето
образование в ЕС“ – COM(2017)0247;
· ЕК (2018) План за действие в областта на
цифровото образование – COM(2018)22;
· ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности,
приобщаващото образование и европейското
измерение на преподаването – COM(2018)23;
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· ЕК (2018) Предложение за препоръка на
Съвета относно ключовите компетентности
за учене през целия живот – COM(2018)24;
· ЕК (2018) Съобщение относно изкуствения
интелект – COM(2018)237;
· ЕК (2018) Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на регионите.
Изграждане на по-силна Европа: ролята на
политиките за младежта, образованието и
културата. Брюксел, 22.05.2018 г. – COM(2018)
268 final.
Настоящата стратегия представя основните
принципи и приоритети в развитието на сис
темата на висшето образование в Република
България с хоризонт до 2030 г. и определя
конкретни цели, дейности и мерки за тяхното
изпълнение. В структурен аспект тя обхваща
анализ на средата и на състоянието на систе
мата на висшето образование; принципи при
разработването и изпълнението на стратегията
за развитие на висшето образование; визия
за развитие на висшето образование; основ
ни цели, дейности и мерки на стратегията,
както и очаквани резултати от изпълнение
то є. В съдържателен аспект стратегията е
конструирана съобразно идентифицираните
предизвикателства пред системата на висше
то образование, произтичащи от външната
среда и от вътрешните процеси във висшето
образование. При анализа и дефинирането на
целите, дейностите и мерките са обхванати
ключови процеси при функционирането на
системата на висше образование, като управление на ВУ, поддържане и повишаване на
качеството на образованието, развитие на на
учноизследователска и иновационна дейност,
усъвършенстване на моделите на финансиране
и прием, дигитализация на учебния процес и
административните услуги във ВУ, кариерно
развитие на преподавателите, интернаци
онализация, професионално ориентиране на
студентите, студентско предприемачество и др.
2. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ
2А. Кратък преглед на напредъка на изпълнението на основните цели на Стратегията за развитие на висшето образование в
Република България 2014 – 2020 г.
Стратегията за развитие на висшето об
разование в Република България за периода
2014 – 2020 г. беше приета от Народното съб
рание след широко обществено обсъждане и
подкрепа от всички заинтересовани страни. В
резултат на целенасочените усилия към края
на периода за изпълнение на Стратегията са
осъществени интервенции във всички набеля
зани области и повечето заложени дейности и
мерки са реализирани. Обобщените резултати
накратко са:
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По Цел 1. Подобряване на дост ъпа и
увеличаване на дела на завършилите висше
образование
Изменени и допълнени бяха Законът за
висшето образование (през 2015 г. и 2020 г.),
Законът за развитие на академичния състав
(2018 г.) и редица подзаконови актове, за да
се осигури съответствието им с европейските
стратегически документи и насоки, както и с
националните приоритети, цели и програми.
Усъвършенстван беше моделът на креди
тиране на студентите и всяка година беше
осигуряван гарантиран ресурс от 50 млн. лв.
за студентски кредити. Беше увеличен макси
малният размер на стипендиите, предоставяни
на българските студенти от държавните висши
училища по реда и при условията на ПМС
№ 90/2000 г., от 120 лв. на 150 лв. месечно.
Нарасна и размерът на месечните стипендии
за българските и чуждестранните докторанти
от 450 на 500 лв. месечно. Ежегодно на дър
жавните висши училища и научни организации
се предоставят и средства за допълнителни
стипендии на докторантите. Увеличен беше
приемът от българската диаспора в чужбина,
като понастоящем годишният прием е 2000
студенти годишно по ПМС № 103/1993 г. и
150 студенти годишно по ПМС № 228/1997 г.
Увеличени бяха и стипендиите на студентите
от българска народност от историческите
диаспори от 200 лв. на 240 лв. месечно. Чрез
ОПНОИР и други източници бяха осигурени
финанси за оборудване на 10 висши училища
със средства, подпомагащи лица със затруднен
достъп. Осъществена беше програма за раз
витие на дистанционното обучение в повече
от 35 висши училища.
В резултат беше осигурен достъп до висше образование на максимално широк кръг
лица. Делът на лицата с висше образование
достигна 32,5 % за възрастовия диапазон от
30 до 34 години1.
Тези мерки обаче се оказаха комбинирани
по неблагоприятен начин с демографските
промени, описани в точка 2.5 на анализа подолу, и с липсата на финансиране, обвързано
с качеството на обучение в периода до 2015
година. В резултат те частично допринесоха
за понижаване на качеството на образовани
ето и обучението в много ВУ – ефект, който
постепенно започна да се преодолява от 2015
година с прилагането на цитираните промени
в нормативната база.
Не беше развита в достатъчна степен и
системата за учене през целия живот. Бъл
гария остава на едно от последните места по
отношение на обучаващите се във възрастовия
диапазон 29 – 65 г. със само 3,5 % обучаеми
при средно 7,5 % за ЕС.
НСИ – Специфични показатели, изчислени на база
наблюдението на работната сила през 2019 година.
1
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По Цел 2. Съществено повишаване на
качеството на висшето образование и на
съвместимостта му с европейските системи за
ВО с цел заемане на достойно място в ЕПВО
Една от ефективните мерки за повишава
не на качеството беше промяната в начина
на финансиране на ВУ чрез коефициенти за
качество, определени на базата на обективни
критерии. Тази промяна беше регламентирана
чрез промени в ЗВО през 2016 година. През
2020 г. приблизително 60 % от субсидията на
висшите училища е определена чрез критери
ите за качество. Тази система има нужда от
непрекъсната адаптация към променящата се
среда и усъвършенстване, напр. за отчитане
на регионалните особености на ВУ, но тя по
каза своето стимулиращо въздействие върху
системата на висшето образование.
Съществено бяха променени условията и
редът за определяне на субсидирания от дър
жавата прием, като беше намален приемът
в ПН, броят на студентите в които беше на
раснал непропорционално спрямо развитието
на цялата система и пазара на труда. Използ
вайки обективни показатели, през учебната
2018 – 2019 година в 9 ВУ не беше утвърден
държавен прием по 5 неприоритетни ПН, а
през учебната 2019 – 2020 година – в 10 ВУ по
8 неприоритетни ПН, в които имаше малък
брой студенти, обучението беше неефективно
и беше затруднено осигуряването на високо
качество. От друга страна, бяха дефинирани
п риори тет ни п рофесиона лни нап равени я
и защитени специалности, които получиха
по-големи възможности за прием и целево
финансиране, поради установени потребности
от дефицитни кадри.
Нивото на субсидията за научна дейност
(общо под 8 млн. лв./год. за всички ВУ) ос
тава с пренебрежим дял спрямо субсидията
за обучение на студентите (над 400 млн. лв./
год. за 2020 г.). По тази причина субсидията за
научна дейност не се превърна в достатъчно
силен мотив за интензифициране на научна
та дейност в повечето ВУ. Частните висши
училища все още не са включени в повечето
форми за инвестиране в научни изследвания,
което представлява допълнителен резерв за
интензифициране на научните и научно-при
ложните изследвания в страната.
За повишаване на качеството допринесе
и усъвършенстването и доразвиването на
Рейтинговата система на висшите училища,
която предоставя ежегодно актуална и бо
гата информация за състоянието на всяко
професионално направление във всяко висше
училище. През годините тази информация
очерта тенденции, които служат не само за
ориентир на кандидат-студентите, но и на
академичните ръководства за вземане на
управленски решения.
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През 2018 г. НАОА бе отново приета в
Европейската асоциация за осигуряване на
качеството (ENQA) и вписана в Европейския
регистър на агенциите за оценяване на ка
чеството (EQAR), което прави легитимни
акредитираните от нея ВУ в европейското
образователно пространство. Вписването бе
направено след оценка от страна на двете
институции и отразява приетите стандарти,
насоки и критерии за оценяване на качест
вото като съответстващи на европейските
такива. В този смисъл НАОА е и европейска
агенция и има предложения за акредитиране
на чужди университети – възможност, която
беше регламентирана с поправките в ЗВО
от 2020 г. Необходима е обаче допълнителна
работа по изработване и приемане на ефек
тивна стандартизирана методика за оценяване
на качеството, която обективно да очертава
силните и слабите страни на оценяваните
висши училища и образователни програми.
С промени в ЗВО през 2020 г. бяха акту
ализирани условията за програмна и институ
ционална акредитация. Важен момент е, че за
целите на акредитацията един преподавател
ще може да участва при акредитирането само
на едно висше училище. Предстои реалното
приложение на измененията в практика и все
още не е ясно какви ще бъдат резултатите
от тях по отношение на повишаването на
качеството на висшето образование.
Чрез ОПНОИР бяха осигурени средства за
подкрепа на квалификацията на преподава
телите, актуализиране на учебните планове
и програми и въвеждането на електронно
дистанционно обучение и дигитални ресурси.
Тези дейности допринесоха за повишаване на
подготовката на преподавателите, а оттам и
на качеството на обучението. На тази база
понастоящем се разработват национални про
грами за подкрепа на преподавателите, в т.ч.
и по отношение на кариерното им развитие
и професионалната им реализация.
С цел подобряване на връзката между ин
ституциите за висше и средно образование
и повишаване на качеството на профилира
ната, професионалната и специализираната
подготовка беше осигурена възможност за
сключване на до две споразумения между
държавни висши училища и държавни или
общински училища от системата на предучи
лищното и училищното образование. Предвид
съществените различия в броя на ПН в раз
личните висши училища тази мярка трябва да
бъде доразвита, за да се даде възможност за
коопериране на по-големите висши училища
с повече партньори според спецификата на
обучението.
Системата за натрупване и трансфер на
кредити е оформена документално на всички
нива, но все още не се използва пълният є
капацитет, поради недостатъчната мотивация
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на висшите училища да осигурят признаване
на кредитите, получени при мобилност на
студентите.
Все още не е актуализиран Класифика
торът на областите на висше образование и
професионалните направления, въпреки че
беше извършена значителна подготовка в
тази посока.
По Цел 3. Изграждане на устойчива и
ефективна връзка между висшите училища
и пазара на труда и постигане на динамично
съответствие между търсенето и предлагането
на специалисти с висше образование
Променени бяха условията и редът за утвър
ждаване на броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти в държавните висши
училища, въведен беше списък на приоритет
ните професионални направления и списък на
защитените специалности. За тази цел бяха
използвани прогнозите за търсенето и пред
лагането на работна сила, разработвани от
МТСП, както и заявки от страна на национално
представените работодателски организации.
Създадени бяха финансови стимули за кан
дидат-студентите и за ВУ за обучение в тези
професионални направления и специалности.
В публичното пространство системно беше
обяснявана ползата за кандидат-студентите и
за обществото при обучение на повече сту
денти в STEM областите (наука, технологии,
инженерство и математика). Като цяло, в
резултат на тези усилия, през последните 4
години се наблюдава съществена промяна в
дела на приетите студенти в посока по-ба
лансиран прием в различните ПН и по-добро
съответствие с очакваната реализация. Все
още критично нисък е приемът в ключови
за икономиката ПН, като математика, инже
нерни и технически направления, природни
науки и други.
Специално трябва да се отбележи Кон
цепцията за насърчаване на обучението на
софтуерни специалисти от 2015 година, която
за периода до 2020 г. доведе до повишение
на относителния дял обучавани студенти в
свързаните специалности от 6,25 % на 7,50 %
от общия брой студенти и създаде ефективна
рамка за връзка на висшето образование с
бизнеса и със средните специализирани учи
лища в тази област.
Беше диференциран подходът при опреде
лянето на стипендиите за обучение и беше
осигурено целево субсидиране на студенти от
приоритетни за икономиката професионални
направления. Предвидени са и други възмож
ности за финансова подкрепа, насочени към
студентите в професионални направления с
особена значимост за развитието на страната.
Продължи работата по създаване на про
фили на компетентност с фокус върху техни
ческите професии. Тази дейност би трябвало
да се интензифицира предвид изискванията
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за висше образование, което трябва да е все
по-ориентирано към придобиването на кон
кретни компетентности и умения – както
професионални, така и функционални, свър
зани с личностното развитие и реализацията.
С промени в ЗВО през 2018 г. беше дадена
възможност до 10 на сто от общия хорариум
на учебните часове от учебния план при обу
чението в образователно-квалификационната
степен „бакалавър“ и до 20 на сто от общия
хорариум на у чебните часове от у чебния
план при обучението в ОКС „магистър“ да
бъдат провеждани от изявени специалисти от
практиката. С промените в ЗВО на работода
телите бе осигурена възможност за сключване
на договори със студенти за провеждане на
стаж по време на обучението и за осигуряване
на работно място след дипломирането им.
Разходите за подготовката на тези студенти
ще се осигуряват напълно или частично от
държавния бюджет, като при неизпълнение
на договора се предвижда и възстановяване
то им. Осигурена е възможност за активно
участие на работодателите в процеса на обу
чение, както и при изготвянето на учебните
планове и програми.
Чрез ОПНОИР и национални програми
бяха финансирани студентски стажове в реална
работна среда за над 120 хиляди студенти, ко
ето доведе до по-добро кариерно ориентиране
на студентите и до по-информиран подбор на
кадри от страна на фирмите и държавната
администрация.
С промени в ЗВО през 2020 г. беше прието
да се изготви Национална карта на висшето
образование в Република България (НКВОРБ),
определяща профилната и териториалната
структура на институционалната мрежа за
висше образование. До приемането є няма
да бъде възможно откриването и преобразу
ването на висши училища, както и на техни
основни звена и филиали, с изключение на
преобразуването им с цел консолидация и
оптимизация.
Не беше реализирана идеята за създаване
на обща информационна мрежа на кариерните
центрове във ВУ, която би улеснила значително
студентите и работодателите в контактите им,
споделянето на добри практики и развитието
на съвместни стратегии и политики.
В заключение, положените усилия сближиха
академичните институции с бизнеса и другите
работодатели, особено в областта на техническите науки, но са необходими още системни
усилия за заздравяване и разширяване на тези
връзки в другите професионални области,
а също и за осигуряване на още по-добро
динамично съответствие между търсенето
и предлагането на високок валифицирани
специалисти.
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По Цел 4. Стимулиране на научноизследователската дейност във ВУ и на развитието
на иновации, ориентирани към пазарната
икономика
Периодът 2015 – 2020 година се характери
зира с началото на няколко мащабни програми
за развитие на научната инфраструктура в
научните организации, вкл. и в много от висшите училища. Това включва финансирането
на центрове за върхови постижения и центро
ве за компетентност с общо финансиране от
350 млн. лв. чрез ОПНОИР и 33 млн. лв. за
периода 2018 – 2020 година чрез Националната
пътна карта за научна инфраструктура. Над
50 % от тези инвестиции се осъществяват
във висши училища. Специално трябва да се
отбележат правилата, заложени във всички
тези програми, които стимулират развити
ето на съвременна научна инфраструктура,
споделена между няколко висши училища,
с институтите на БАН, а в някои случаи и
с институтите на ССА. Това са значителни
средства, които променят качествено към
по-добро възможностите за провеждане на
научни изследвания във висшите училища.
Подкрепата за тези научни инфраструктури
трябва да продължи, за да се осигури тяхно
то устойчиво развитие като активни научни
центрове на европейско ниво и пълноценното
им включване в научно-иновационната еко
система на страната.
През отчетния период бяха подписани
меморандуми за участие в няколко пан-ев
ропейски инфраструктури: CLARIN, EATRIS,
BBMRI, EPOS, DARIAH, Euro-Argo, ACTRIS,
Euro-BioImaging и Европейската грид инфра
структура – EGI.
От друга страна, през периода се усеща
ше осезаемо липсата на достатъчно средства
за развитие на нау чно-изследователски и
иновационни дейности, които да допълнят
инвестициите в научна инфраструктура. Об
щите средства, отделяни за фундаментални и
приложни научни изследвания (R&D) за 2018 г.
са 0,8 % от БВП, което е значително по-ниско
от заложената целева стойност от 1,5 % от
БВП.2 Инвестираните публични средства в тази
сфера са едва 0,21 % от БВП – една от найниските стойности в ЕС и също значително
по-ниски от заложената целева стойност от
0,38 % съгласно Стратегията за развитие на
научните изследвания в Република България
за 2018 г. За сравнение, отделените средства
за научни изследвания в България са 16,2
евро/жител, докато средната стойност за ЕС
е над 12 пъти по-висока (198,9 евро/жител). 2
Особено тревожен е фактът, че едва 6 % от
инвестираните средства са насочени като
институционално финансиране към ВУ, което
е 3,7 пъти по-ниска стойност от средната за
Bulgaria: Country Needs and STI Policy Mix Assessment.
World Bank Report (September 2020).
2
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ЕС (22 %) и много по-ниска от стойности
те в съседни страни като Румъния (11 %),
Хърватия (29 %), Гърция (28 %), Словакия
(25 %) и Турция (34 %). В тази връзка може
да се разглежда закономерен фактът, че при
9765 изследователи на щат във ВУ, което
представлява 31 % от всички изследователи
в България, над 90 % от научната продукция
в системата на ВО е съсредоточена в едва
няколко държавни ВУ. 2
Едва през 2019 г. започна реализацията на
10 национални научни програми по актуални
обществени или технологични проблеми с
общо финансиране от над 19 млн. лв. годиш
но и бяха обявени конкурсни сесии от нов
тип, като програмата за върхови постижения
„Вихрен“ и програмата за реинтеграция на
млади учени „Петър Берон и НИЕ“, които
допълниха до известна степен недостатъч
ния ресурс за научни изследвания от около
10 млн. лв., предоставяни ежегодно от ФНИ.
След изменението и допълнението през
2018 г. на Постановление № 90 на Минис
терския съвет от 2000 г. за условията и реда
за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държав
ните висши училища и научни организации,
ежегодно се предоставят на държавни висши
училища (ВУ) и научни организации (НО) с
висок индекс на интензивност на научната
продукция средства за допълнителни стипен
дии на положително атестираните редовни
докторанти. Този индекс се определя от коли
чеството и качеството на научната продукция.
През 2018 г. и 2019 г. по този механизъм са
предоставени 4,8 млн. лв. на над 20 ВУ. Със
стартирането на Национална научна програма
„Млади учени и постдокторанти“ ежегодно
от 2019 г. се предоставят по 5 млн. лв. на ВУ
и НО с добри научни резултати за основни
или допълнителни възнаграждения на млади
учени и постдокторанти.
Тези допълващи източници на финанси
ране представляват добра основа за разви
тие на научните изследвания през периода
2020 – 2030 година, използвайки възможнос
тите на ПНИИДИТ, ПО, на националното
финансиране и на европейските фондове по
програма „Хоризонт Европа“. Но е необходимо
значително увеличение на средствата за науч
ни и научно-приложни изследвания, съчетано
със създаване на ефективни механизми за
тяхното ефективно използване и контрол, за
да се навакса изоставането спрямо останалите
европейски държави.
Освен ниското ниво на финансиране, мо
гат да се посочат и няколко други системни
проблеми в тази област. Принципите на отво
рената наука все още не са възприети широко
от висшите училища. Към настоящия момент
съществуват 7 институционални хранилища
на научни публикации във висши училища
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с отворен достъп, които биха могли да се
обединят функционално в едно национално
хранилище (репозиториум).
Все още изостават приложната научна
дейност и иновациите във ВУ, които биха
допринесли за по-интензивното развитие на
българската икономика. С осигурено финанси
ране от ОПНОИР (прехвърлено към ОПИК),
в процес на създаване са над 10 регионални
научни центрове, с фокус върху приложните
изследвания и сътрудничество с бизнеса. Чрез
стимулите, създавани от различните програми,
може да се очаква съществена промяна в това
отношение през периода 2021 – 2030 година
Но без системна подкрепа на развитието на
фундаментални научни изследвания и без
развитието на ефективни връзки между ВУ
и фирмите за съвместни научни изследвания
и развиване на иновации потенциалът на
учените в сферата на висшето образование
ще остане нереализиран.
По Цел 5. Модернизация на системата
за управление на висшите училища и ясно
определяне на видовете ВУ и образователноквалификационните степени
Съветите на настоятелите не успяха да
се наложат като изразител на обществените
интереси в развитието и управлението на
ВУ. Причините са комплексни, като водеща
та причина се очертава да е в недостатъчно
добре дефинираните им правомощия, което
не им позволява да се включат активно във
вземането и осъществяването на стратегическите решения за развитието на ВУ.
Това е една от причините с промени в ЗВО
през 2020 г. да бъде въведено изискване за
утвърждаване на политика за развитието на
всяко държавно висше училище, разработена
от заинтересованите страни и изразяваща визи
ята им за стратегическо развитие. Политиката
ще се утвърждава до три месеца преди избора
за органи за управление, като на тази основа
министърът на образованието и науката ще
сключва договор за управление с избрания
от Общото събрание на държавното висше
училище ректор. Предвидено е финансирането
на ВУ да зависи от изпълнението на предви
дената програма за развитие на конкретното
ВУ. Въздействието на тези промени ще стане
ясно през следващите години.
С промени в ЗВО през 2016 г. бяха регламен
тирани изследователски университети, но не
бяха утвърдени правила за реализиране на тази
възможност, поради неясноти по отношение
на критериите за подбор и на специфичните
функции на изследователските университети.
По тази причина не беше предоставена въз
можност за никое ВУ да придобие статут на
изследователски университет, т.е. тази зако
нова възможност остана нереализирана. От
друга страна, бяха регламентирани правилата
за откриване и функциониране на изследо-
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вателски институти във ВУ – възможност,
която вече е използвана от 12 ВУ, в които са
открили 17 института.
През периода стана все по-ясно, както в
национален, така и в международен план, че
променящите се изисквания към уменията на
специалистите не предполагат отпадането на
3-годишната ОКС „професионален бакалавър“.
Затова мярката, предвиждаща премахването
на тази ОКС, не беше приложена на практика.
Вместо това се налага преосмисляне на роля
та и на начина, по който ще функционират в
бъдеще двете бакалавърски степени.
По Цел 6. Повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката
и на ефективността от използването им чрез
усъвършенстване на модела на финансиране
През 2016 г. беше въведен ориентиран към
резултатите модел на финансиране на държав
ните висши училища. Приет беше списък на
приоритетните професионални направления
и списък на защитените специалности. Про
менени бяха и диференцираните нормативи
за издръжка на обучението на един студент с
цел те да стимулират приема и обучението на
кадри, от които работодателите и държавата
имат нужда.
Диференцирани бяха размерът на ст у
дентските стипендии и начинът на тяхното
предоставяне, като бяха обособени различни
типове стипендии: социални, за научни пости
жения, за успех и за обучение в приоритетно
направление.
Всички тези промени стимулират опитите
за повишаване на качеството и за подобряване
на връзката на обучението с пазара на труда.
Така се повишава ефективността на използ
ваните средства за обучение, тъй като те се
насочват към направления и специалности,
в които има настоящ и/или очакван бъдещ
дефицит на кадри и от които се очаква поголяма възвръщаемост.
През периода 2015 – 2020 година обща
та държавна субсидия за висше образова
ние беше у величена от 323,5 млн. лв. на
413,8 млн. лв. годишно (+28 %) при намаление
на общия брой обучавани студенти от 264 624
на 223 902 (–15,4 %), като по този начин беше
компенсирано рязкото намаление на финан
сирането на ВО след икономическата криза
през 2008 г. Не беше увеличен размерът на
финансовите средства за провеждане на научни
изследвания, както беше предвидено в Стра
тегията за развитие на висшето образование
от 2015 г., което води до липсата на стимули
за развиване на научна дейност в повечето
ВУ в България.
В тех ни ческ и те висши у чи лища беше
разширено значително взаимодействието с
бизнеса, като в много случаи това доведе
до финансиране от страна на фирмите на
стажове, лаборатории, научно оборудване,
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стипендии и други форми, които подпомагат
учебния процес и стимулират студентите да
се реализират в съответната област.
Тези промени увеличиха конкуренцията
меж ду висшите у чилища, като кандидатстудентите можеха да избират направление
и специалност, използвайки информацията,
представена в Рейтинговата система на ВУ.
По Цел 7. Преодоляване на негативните
тенденции в кариерното израстване на преподавателите във ВУ и стимулиране на найдобрите преподаватели
С промените в Правилника за прилагане на
Закона за развитието на академичния състав в
Република България бяха въведени минимални
национални изисквания към научната, препо
давателската и/или художествено-творческата
или спортната дейност на кандидатите за
придобиване на научни степени и за заемане
на академични длъжности. Тези минимални
изисквания са съобразени със спецификата на
различните научни области и професионални
направления, като целят осигуряването на
необходимата научна квалификация на всички
преподаватели.
Създадена беше и Комисия по академична
етика към министъра на образованието и на
уката за разглеждане на сигналите, отправени
до него относно нарушения при провежданите
процедури за присъждане на научни степени
или заемането на академични длъжности,
както и относно сигнали за наличието на
плагиатство в дисертационните трудове и
представените за оценяване публикации, не
достоверност на представените научни данни,
а също и за конфликт на интереси при фор
мирането на съставите на научните журита.
Във висшите училища има стимули за
диференцирано заплащане на труда на пре
подавателите според резултатите от тяхната
атестация, но все още на повечето места
преобладава уравниловъчният подход, според
който трудовият стаж е по-важен от реалните
резултати и качеството на преподаването.
Особено потърпевши в това отношение са
младите преподаватели, както е обяснено в
точка 2.12 от анализа.
По Цел 8. Разширяване и укрепване на
мрежата за учене през целия живот; широко
приложение на различни електронни форми
за дистанционно обучение
Редица висши училища привлякоха спе
циалисти от практиката за съвместно раз
работване на учебни планове и програми с
представители на бизнеса.
Чрез средства от ОПНОИР беше подкре
пено създаването на дигитално съдържа
ние и развитието на електронни форми за
дистанционно обу чение. Предвид бързата
дигитализация и смяната на поколенията
този процес трябва да се ускори значително,
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за да се отговори на бъдещите очаквания и
потребности на студентите, работодателите
и обществото.
С развитието на пандемията от COVID-19
през 2020 година почти всички ВУ успяха
за кратки срокове да преминат в режим на
електронно обучение, използвайки налични
или доразработени електронни учебни мате
риали. Този процес показа, че във ВУ има
добра основа за много по-пълно развитие на
електронни форми на обучение в бъдеще, вкл.
и по отношение на ученето през целия живот.
2Б. Предизвикателства, възникващи от
промени извън сферата на висшето образование в Република България
2.1 Ускоряваща се динамика на пазара
на труда
През последните години се наблюдава ус
коряваща се и трудно предвидима динамика
на пазара на труда. Технологичните проме
ни и скоростта на иновациите съществено
променят изискванията към необходимите
за пазара на труда компетентности. Редица
традиционни професии изчезват и се появяват
нови, автоматизацията води до поляризация на
пазара на труда, като се наблюдава засилено
търсене както на професии, изискващи високи
аналитични и социални умения, така и на нерутинни професии в сферата на обслужването
и социалната подкрепа. Конкуренцията за ра
ботна ръка и таланти днес е глобална. Всички
тези процеси са съпроводени от нарастване на
социалните неравенства в глобален мащаб и
затрудняване на включването на определени
групи в пазара на труда.
Основни предизвикателства, свързани с
ускоряващата се динамика на пазара на труда:
1) Разминаване между потребностите на
пазара на труда и характера на получава
ната във висшите училища подготовка по
отношение както на знания (необходимост
от междудисциплинарни знания и интердис
циплинарна подготовка), така и на умения и
компетентности (необходимост от фокусиране
на образователния процес върху придобива
нето на аналитични, дигитални и социални
компетентности).
2) Необходимост от създаване на постоя
нен и ефективен механизъм за своевременни
промени в учебните планове и програми с
оглед на динамичния пазар на труда и об
щественото развитие.
3) Необходимост от развитие на по-гъвкави
форми на обучение, включително въвеждане на
3-годишно обучение за придобиване на степен
„бакалавър“, както и на форми на обучение с
активно участие на представители на бизнеса.
4) Изоставане във времето и липса на
гъвкавост при въвеждането и управлението
на съвременни дисциплини и специалности.
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5) Необход и мос т о т у т върж да ва не на
ученето през целия живот като приоритетна
насока в развитието на висшето образование.
6) Необходимост от осигуряване на висока
квалификация на целия академичен състав
чрез постоянно актуализиране на знанията,
уменията и компетентностите на препода
вателите.
2.2 Повишаване на ролята на науката и
иновациите за развитие на конкурентоспособна икономика и за решаване на обществени
проблеми
Проспериращите съвременни общества се
отличават със способността си да използват
най-съвременните нау чни пости жени я за
развитие на конкурентна икономика, пови
шаване на благосъстоянието на населението,
осиг у ряване на висококачест вени усл у ги
(вкл. социални, образователни и здравни),
ефективно управление на социалните и по
литическите процеси. Решаващи за възниква
нето и поддържането на подобна „спирала на
благосъстоянието“ (от качествено обучение,
през конкурентна икономика, към общест
вено благосъстояние, осигуряващо успешно
развитие на всички сфери на обществото,
вкл. образователната) са развитието на фунда
менталните и приложни научни изследвания
и формирането на умения за използване на
наличните научни знания за: (1) развиване на
нови технологии в разнообразни сфери, които
дават ключово конкурентно предимство на
глобалния пазар; (2) ефективно решаване на
важните обществени проблеми и предизвика
телства чрез прилагане на експертен подход
при вземане на решения и при формулиране
и прилагане на политики.
За развиването на подобни умения се препо
ръчва използването на комплекс от допълващи
се мерки, като например обучението още от ран
на възраст за решаване на практически проблеми, преподаване и практикуване на умения
за иновационна и предприемаческа дейност,
развиване на определени научни направления
с голям иновационен потенциал, култивиране
на предприемаческа образователна и бизнес
среда, която подкрепя стартиращите и раз
растващите се бизнес идеи и др.
Висшето образование има особено важна
роля в тези процеси в няколко аспекта – раз
виване на нови знания, използване на налич
ните знания за разработване на иновации
и конкурентни технологии, формиране на
предприемачески дух, подпомагане на фир
мите, админист раци ята и политиците за
компетентно и научно-обосновано решаване
на предизвикателствата, с които се сблъскват.
Българското висше образование има своите
успехи в тези области, но възможностите за
по-пълноценно включване на всички висши
училища в развитието на научна, научно-
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приложна, иновационна, предприемаческа,
експертна и други свързани дейности от полза
за икономиката и обществото са огромни.
Основни предизвикателства, свързани с повишаване на ролята на науката и иновациите:
1) Необходимост от развиване на критич
на маса от човешки и материални ресурси в
повече висши училища, отчитайки техните
традиции и регионални особености, които да
осигурят необходимата база, знания и умения
за развитието на науката и за решаване на
важни научни и научно-приложни задачи в
различни области на икономическия и об
ществения живот.
2) Необходимост от активизиране на научна
та и научно-приложната дейност във висшите
училища чрез допълнително развиване и под
ходящо балансиране на институционалните,
програмните и конкурсните форми за пуб
лично финансиране, а също и на проектната
дейност с фирмено финансиране.
3) Необходимост от пълно прилагане на
правилата за научна етика и на принципите
за прозрачност, отворена наука и отворени
иновации.
4) Необходимост от стимулиране на поактивното включване на преподавателите
и студентите в решаването на практически
проблеми, за което са нужни разнообразни
механизми и стимули, вкл. чрез използване
на целеви критерии за академично израстване,
усъвършенстване на правилата за формиране
на работна заплата, премахване на пречките
пред частното финансиране на научно-при
ложни проекти, регламентиране на смесено
публично-частно финансиране на докторанти
и др.
5) Необходимост от въвеждане на качест
вено практическо обучение по иновации и
предприемачество във всички професионал
ни направления за изграждане на предпри
емаческа култура в следващите поколения
специалисти.
6) Подобряване на механизмите за плани
ране, управление и координация на научния и
иновационния процес, както и на инструмен
тите за устойчиво и ефективно развитие на
българската научна и иновационна екосистема.
2.3 Всеобща дигитализация и развитие
на образователни системи, които допълват
или са алтернативни на класическото висше
образование
Дигитализацията е материален процес
на преобразуване на аналогови масиви и
потоци информация в цифрови такива. През
последните години на ХХ век много области
на социалния живот се преструктурираха
около цифровата комуникация и медийните
инфраструктури. Съществена част от тези
дейности е свързана със системата на висшето
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образование, чиято мисия, динамика и ре
зултати въздействат силно върху културата,
материалния просперитет и сигурността на
нацията ни. В този смисъл всяка промяна
в нагласите, методите за управление и въз
приемане, а също и в скоростта на процеса
заслужават специално внимание.
Данните за България са обезпокоителни.
Според Индекса за навлизането на цифрови
те технологии в икономиката и обществото
DESI през 2019 г. 3 България се нарежда на
последното място сред европейските страни,
като през 2018 г. е била на 26 място. Стра
ната ни е значително под средния резултат
в измерението „Човешки капитал“, като ця
лостното равнище на уменията в областта на
цифровите технологии е сред най-ниските в
ЕС. Едва 11 % от хората притежават умения
над основните, което представлява по-малко
от една трета от средната стойност за ЕС.
Трябва да се отчетат и някои различия меж
ду съвременните поколения млади хора. След
1980 г. са дефинирани три поколения – често
обозначавани като Y, Z и α , които са свикнали
да използват различни технологии. Например,
Y идентифицираните са израснали с компю
трите, мобилните телефони и видеоигрите,
докато принадлежащите към Z поколението
се свързват повече с таблети, смартфони и
приложения за тях.4
Нуждата от спешна дигитализация на цяло
то образование, предизвикана от избухването
на пандемията от COVID-19 през 2020 г.,
само илюстрира колко належащи и важни
са промените във висшето образование и
във всички останали сфери на живота в тази
посока. Това, което днес изглежда наложено
от извънредна ситуация, може да се окаже
масова практика през следващите години.
Същевременно дигитализацията не отменя
нуждата от пряк личностен контакт между
преподавателя и студентите – тя по-скоро
променя целите и съдържанието на този
контакт (напр. начините на обмен, анализ
и осмисляне на информацията), а оттам мо
дифицира ролите на участниците и неговата
организация.
Може да се обобщи, че през последните
години дигитализацията се превърна в ос
новно средство за осигуряване на достъп до
по-качествено ВО, за по-голяма интернациона
лизация и за осъвременяване на методите за
преподаване, съобразно с нагласите и интере
сите на младите поколения. Дигитализацията,
ако е реализирана правилно и с грижа за
студента, може да адресира и един от найтежките проблеми на съвременното висше
образование, а именно да осигури качествено
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
Thomas, Michael (April 19, 2011). Deconstructing Digital
Natives: Young People, Technology, and the New Literacies.
Taylor & Francis. ISBN 978-1-136-73900-2.
3
4
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образование при по-малки разходи, които са
във възможностите на много по-голям брой
студенти с различен социален произход.
Основни предизвикателства, свързани
с всеобщата дигитализация и развитие на
образователната система:
1) Висока степен на възрастова диференциация на българите по отношение на възмож
ностите за работа с дигитални технологии,
даваща големи предимства на все по-ниските
възрастови групи.
2) Несъстояло се все още реформиране на
началното, средното и висшето образование,
целящо комбинирането на писмено-слуховата
информация с визуална информация в пропор
ции, съобразени с възрастта на обучаемите.
3) Необходимост от съобразяване на предла
ганото висше образование – както като съдър
жание, така и като форма – със специфичните
особености и потребности на съвременните
поколения млади хора.
2.4 Интензифициране на глобалното предлагане на образователни услуги във висшето
образование (европейско пространство за
висше образование)
Европейското пространство за висше обра
зование се стреми да утвърждава и стимулира
мобилността и сътрудничеството в областта на
образованието и обучението и да подпомага
държавите – членки на ЕС, при модернизи
рането на техните системи за образование и
обучение. Стратегическата рамка за европейско
сътрудничество в областта на образованието и
обучението („Образование и обучение 2020“)
представлява ценна основа за определянето
на общи приоритети и за подпомагане на
държавите членки да модернизират системите
си за образование и обучение.
Кандидат-студентите, които представляват
бъдещата квалифицирана работна сила на
страната ни, се намират пред труден избор
на бъдеща професия и висше училище, когато
оценяват социално-икономическите предим
ства и недостатъци на ученето в чужбина и в
България. Свободата на придвижване и пре
биваване, която членството в ЕС осигурява,
позволява богатство от възможности за избор
на държава, университет и образователна про
грама. Едновременно с това за развитието на
българската наука и образователни технологии
също възникват множество възможности да се
съчетава националният опит в изследванията и
преподаването с европейския и международния
опит в широк контекст. Това налага предпри
емането на мерки за интернационализация на
българското висше образование и постигане на
по-голямото му съответствие с европейските
и международните образователни стандарти.
Заслужава да се отбележи и наличието
на не малък брой студенти, които трудно се
адаптират към обучението в чужбина поради
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емоционални причини (отдалечаване от семей
ството, приятелите, откъсване от типичната
социална среда, несходство в културите, оби
чаите и храната), високи цени за издръжката
на един студент в някои държави – членки на
ЕС, предизвикващи промени в имуществено
то състояние и благосъстоянието на цялото
семейство на учещия поради оказваната му
финансова подкрепа. Такива студенти се за
връщат в България след първата или втората
година на обучението или променят държа
вата, което често води до загуба на време и
средства.
Основни предизвикателства, свързани с
интензифициране на глобалното предлагане
на образователни услуги във висшето образование (европейско пространство за висше
образование):
1) Висока степен на конкуренция от висши
училища в държави – членки на ЕС, предла
гащи лесен достъп, дистанционни програми
и безплатно образование и предизвикващи
отлив на български кандидат-студенти към
тях, и в същото време неразбиране и липса
на желание на българските висши училища
да развият по-висока степен на международна
конкурентоспособност, тъй като доскоро се
чувстваха уютно в националната конкурентна
академична среда.
2) Недостатъчно използване от българските
ВУ на възможностите на програмата „Ера
зъм+“, която стимулира мобилността с учебна
цел в цяла Европа и допринася значително
за усъвършенстване на личностното развитие
и междукултурните компетентности, както и
укрепване на европейската идентичност.
3) Недостатъчна езикова подготовка на част
от българските академични преподаватели и
изследователи, което пречи за създаването на
програми и курсове на чужд език, привлича
не на чуждестранни студенти и докторанти
и участието в изследователски консорциуми
и общности.
4) Недостатъчна активност по отношение
на привличането и интегрирането на учащи,
които по различни причини са се завърнали
от чужбина, преди да довършат обучението
си там.
2.5 Застаряване на населението и промени
във възрастовата структура
Общите за европейските държави демограф
ски процеси на застаряване на населението и
промяна на възрастовата му структура имат
ярко проявление в нашата страна, което на
мира израз в относително ниските нива на
раждаемост, особено сред определени социал
ни групи. По данни на НСИ коефициентът за
раждаемост намалява от 10,00 (през 2010 г.) до
8,8 (през 2019 г.). За периодa 2007 – 2019 година
делът на населението до 14 г. в България оста-

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ва значително по-нисък от средните равнища
за ЕС, като през 2019 г. е 14,4 % при средно
за ЕС-28 – 15,5 %. В същото време делът на
населението от 65 до 79 г. в България е 16,5 %
за 2019 г. при средно равнище за ЕС-28 от
14,3 %5. Външната миграция също е съпро
водена с негативни тенденции.
Основни предизвикателства, свързани с
демографските проблеми:
1) Намаляване на броя на кандидат-сту
дентите.
2) Снижаване на критериите за прием във
висшите училища.
3) Занижаване на критериите към студен
тите по време на обучението поради масовия
прием и оттам – на качеството на получава
ното образование.
4) Необходимост от ориентиране на кан
дидатстудентските кампании и на цялостната
организация на висшето образование не само
към непосредствените випускници на средните
училища, но и към нетрадиционните обучаеми
чрез развитие на форми на учене през целия
живот, дуално обу чение, възможности за
съчетаване на учене и работа и/или семейни
ангажименти и др.
2.6 Промяна в ролята, целите и функциите
на висшето образование
Днес висшите училища навсякъде по света
са изправени пред предизвикателства, които
влияят не само върху тяхното функциони
ране, но и на самата им идентичност като
институции. Развитието на информационните
технологии, преходът от елитарно към масово
и дори универсално висше образование, бързо
променящият се и отворен пазар на труда
обуславят промени и в ролята и функциите
на висшето образование.
Диференцирането на мисията, профила
и териториа лната значимост на висшето
у ч и л и ще се разглеж да к ат о средс т во за
приспособяване към нарастващите и все поразнообразни изисквания на пазара на труда
за висококвалифицирана работна сила. В
някои случаи обаче се стига до утвърждаване
на чисто инструментална роля на висшето
образование и на подчиняването му изцяло
на потребностите на пазара на труда. Това
принизява ролята на висшето образование
като научна и духовна институция, която
същевременно има и значими общосоциални
функции.
Традиционният модел на висше образова
ние, основан на аудиторни занятия, е изправен
пред сериозната конкуренция на масовите
отворени онлайн курсове (MOOCs), както и
на образователните програми и практически
ориентирани курсове, предлагани от различни
платформи и организации.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v iew/
tps00010/default/table?lang=en
5
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Основни предизвикателства, свързани с
промяната в ролята, целите и функциите на
висшето образование:
1) Липса на яснота в стратегическите визии
на висшите училища по отношение на основ
ните им функции, свързани с образованието и
обучението, с развитието на фундаментални и
приложни научни изследвания, иновациите и
предприемаческите умения и със социалните
отговорности на висшите училища (включи
телно национална, регионална и европейска).
2) Трудности при постигането на баланс
между увеличаващите се и различни по своя
характер обществени изисквания към и очак
вания от висшето образование.
3) Недостатъчна конкурентоспособност по
отношение на бързото развитие на пазара на
образователни услуги и липса на достатъчна
гъвкавост в предлаганите форми на обучение.
2В. Предизвикателства, възникващи от
процеси вътре в сферата на висшето образование в Република България
2.7 Изоставане от тенденциите в европейското висше образование и слаба интернационализация на българското висше образование
Като цяло, българските висши училища
продължават да бъдат „невидими“ в междуна
родното пространство за висше образование:
те не присъстват сред първите 500 в престиж
ните глобални рейтинги на университети и до
средата на 2020 г. нито едно българско висше
училище не беше включено в европейските
университетски мрежи. Към края на 2020 г.
5 български ВУ се включиха като партньори,
а други 2 ВУ – като асоциирани партньори в
университетските мрежи, което представлява
14 % от всички ВУ в страната.
През последните години се наблюдава по
степенно увеличаване на броя чуждестранни
студенти, които се обучават в български ВУ.
Съгласно данни на НСИ през академичната
2018/2019 г. техният брой е 15,4 хил., което
съответства на 6,7 % от всички студенти и
на увеличение с 38 % спрямо академичната
2014/2015 г. Въпреки тази положителна тен
денция страната ни остава сравнително слабо
разпознаваема в чужбина като привлекателна
дестинация за образование. Близо половината
от българските ВУ предлагат различни видове
съвместни програми с чуждестранни висши
училища, програми за образователен фран
чайз с чуждестранни висши училища и/или
програми, акредитирани в чужбина, но де
лът на студентите, обучаващи се в подобни
програми, остава относително нисък. През
академичната 2019/2020 г. 23 български висши
училища предлагат 88 съвместни програми
с чуждестранни висши училища, в които те
обучават близо 3400 студенти. Същевременно
се запазва тенденцията една не малка част
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от българските кандидат-студенти да избират
да следват в чуждестранни висши училища
без визия за връщане в България.
Основни предизвикателства, свързани с
недостатъчната интернационализация на
българското висше образование:
1) Недостатъчен международен престиж
на българските висши училища и липса на
разпознаваеми конкурентни предимства на
българското висше образование.
2) Ниска интензивност на научните изслед
вания, които водят до постигане на между
народно видими научни резултати.
3) Засилен интерес от българските випуск
ници на средните училища да учат в чужбина.
4) Недостатъчна ефективност на същест
вуващите договори за съвместни програми с
чуждестранни висши училища.
5) Малък брой предлагани специалности
и програми на чужд език и в дистанционна
форма на обучение в много от ВУ.
6) Нормативна уредба, която не отчита на
пълно особеностите на дистанционната форма
на обучение, което затруднява привличането
на чуждестранни студенти в тази форма.
7) Относително малък брой участия в
международни научни проекти и мрежи.
8) Недостатъчни умения за работа в меж
дународна среда от страна на част от препо
давателите и част от администрацията във
висшите училища.
9) Недостатъчно ефективно и често формал
но прилагане на инструментите по Болонския
процес, вкл. Европейската система за натруп
ване и трансфер на кредити и възможностите
за академична мобилност.
2.8 Качество и достъп до образование в
условията на масовизация на ВО и демографска криза
Масовизацията на висшето образование
през 90-те години на ХХ век изигра положи
телна роля, доколкото осигури демократи
чен и широк достъп до висше образование.
Същевременно масовизацията беше един от
факторите, които повлияха негативно върху
качеството на висшето образование.
Трикратното увеличаване на приема беше
съчетано с разкриване на нови ВУ и филиали,
както и на нови професионални направления
и специалности в съществуващите ВУ. Бяха
разкрити и 15 частни ВУ, с което общият
брой на ВУ надхвърли 50. В края на ХХ век
историческият принцип на финансиране беше
заменен с по-справедлив финансов модел,
който обаче в продължение на 15 години
отчиташе единствено броя на приетите сту
денти, което стимулираше държавните ВУ
да приемат възможно най-много студенти и
да разкриват нови специалности и професио
нални направления, често в области, в които
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съответното висше училище нямаше тради
ции и капацитет. Това повлия отрицателно
на качеството на ВО.
Самата масовизация също оказа негативно
влияние върху качеството, защото трикратното
увеличаване на достъпа доведе до прием и на
студенти с по-скромни способности и моти
вация за учене, а понижаването на средното
ниво на приетите повлия отрицателно и върху
нивото на преподаването и на изискванията
към студентите.
Описаните тенденции се катализираха от
намаляването на броя на кандидатстващите
във висшите училища през последните десет
години, което се дължи на демографската
криза, на емиграцията и на избора на ВУ в
чужбина от част от завършилите.
Така в периода 2010 – 2015 г. намаляването
на завършилите средно образование с 50 %,
съчетано с разрасналата се мрежа от ВУ и
предлаганите в тях специалности и професи
онални направления, доведе до ситуация, при
която предлаганите места за прием надхвър
лиха броя на кандидатите в българските ВУ.
Стратегията за развитие на ВО в Република
България за периода 2014 – 2020 г. имаше за
основна цел да обърне тази негативна тен
денция и да създаде условията за съществено
повишаване на качеството на ВО. Най-важните
мерки бяха промяна на финансовия модел с
такъв, който стимулира качеството, а не ко
личеството, и административно намаляване
на субсидирания от държавата прием във ВУ,
в които качеството на образованието в дадено
професионално направление е ниско, както и
в професионални направления, в които броят
на завършилите ВО значително надхвърля
търсенето на пазара на труда и затруднява
успешната професионална реализация.
И двете мерки дадоха сериозни положител
ни резултати – ВУ се насочиха от екстензивно
разрастване към повишаване на качеството
на образованието, а приемът за периода на
действие на Стратегията се намали с над 20 000
места и се преструктурира, макар и все още
недостатъчно, в полза на ПН, за които има
недостиг на пазара на труда.
На фона на разгледаните тенденции могат
да се откроят следните основни предизвикателства пред българското ВО в тази област:
1) Нуждата от съчетаване на масовостта
във ВО като световна тенденция, доказала
своята полза за развитието на икономиката и
обществото, с ефективна система от стимули
и рестриктивни мерки, които непрекъснато да
повишават качеството, отчитайки спецификата
в целите, мотивацията и възможностите на
студентите.
2) Наличие на несвойствени специалности
в някои ВУ с ниско качество и ниска степен
на реализация на дипломираните висшисти.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

3) Недостатъчно категорично налагане на
финансовия модел, който стимулира качест
вото и резултатите, а не количеството, и на
политиката за административно намаляване на
одобрения прием във ВУ, в които качеството
на образованието в дадено професионално
направление е ниско.
4) Недостатъчно финансиране на системата
на ВО в Република България като цяло.
5) Липса на мерки за решаване на финан
совите и социалните проблеми в някои ВУ,
възникнали в резултат на реформата, както
и на мерки за оптимизиране на мрежата от
ВУ в страната.
6) Силно хетерогенен състав на приетите
студенти поради различното ниво на подго
товката и на мотивацията им за учене.
7) Ниска мотивация на студентите да по
лучават стандартни знания по класическия
начин в академична зала без възможност за
персонализация на съдържанието.
8) Липса на гъвкавост при стартирането
и управлението на съвременни дисциплини
и специалности (напр. A.I., AR, VR и др.).
9) Слаба активност на българските ВУ при
предлагане на възможности за бърза пре
квалификация и на практически ориентирани
краткосрочни курсове, които осигуряват бърз
достъп до пазара на труда.
2.9 Използване на критичните нагласи на
обществото към ВО като ресурс за неговата
промяна
Негат ивни те общест вени нагласи к ъм
висшето образование в страната могат да се
обобщят в няколко тези:
• Броят на ВУ е твърде голям за страна
като България, особено на фона на негативните
демографски процеси, поради което голяма
част от ВУ са излишни;
• Качеството на висшето образование в
България е ниско, затова студентите предпо
читат чуждестранни ВУ;
• Намалелият брой кандидат-студенти води
до това ВУ да са готови да приемат всеки и
да позволяват на всички приети да завършат;
• Предлаганите във ВУ знания не са об
вързани с потребностите на пазара на труда;
• Голяма част от завършилите не работят
по специалността си, а някои дори не заемат
длъжност, изискваща висше образование.
Част от тези мнения имат основания, но
голяма част от тях не съответстват на ре
алното положение или са неточни. Затова е
много важно да се идентифицират истинските
проблеми и да се вземат мерки спрямо тях.
Например, големият брой ВУ в България
дава възможност за широк достъп до висше
образование и, сам по себе си, не влияе отри
цателно върху качеството на образованието.
Всъщност новооткрити са само частните ВУ,
докато останалите са наследени от периода
преди 1990 г. Отрицателно влияе на качест

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

вото не толкова броят на ВУ, а това, че беше
допуснато повечето ВУ да разкрият несвой
ствени за тях професионални направления и
специалности и да изгубят профила си – тех
нически, химико-технологичен, икономически
и пр. Не трябва да се забравя и ключовата
роля на висшите училища за развитието на
регионите, която е добре разпозната и под
крепяна в икономически развитите държави.
В подкрепа на твърдението, че броят висши
училища в България не е прекомерно голям
(без да отричаме необходимостта от консо
лидация, където това е възможно), можем да
използваме справката за броя висши училища
на 1 млн. жители в европейските и някои
други държави, представена в Таблица 1.
Тази справка показва, че при по-малките дър
жави се наблюдава тенденция за нарастване
на броя висши училища на 1 млн. жители.
България не представлява изключение спря
мо много от европейските държави, вкл. и
такива, които се славят с висококачествено
висше образование, виж Австрия за пример.
Но справката показва също, че в страните
с най-развито висше образование броят на
висшите училища спрямо населението е помалък с около 30 до 50 % спрямо настоящия
в България.
Част от кандидат-студентите (10 – 15 %) на
истина избират чуждестранни висши училища,
но много често причината не е в разликата в
качеството на обучението, а в надеждата за
по-добра последваща реализация в чужбина.
До 2015 г. ВУ наистина приемаха по-голя
мата част от завършилите 12 клас, но рефор
мата във ВО доведе до ежегодно намаляване
на утвърдения прием, докато от 58 608 за
субсидирано обучение в държавните висши
училища през 2015 г. той достигна 38 028 за
субсидирано обучение в държавните висши
училища през 2020 г. При прекъсване или на
пускане на студентите поради невзети изпити
държавните ВУ губят съответните такси за
обучение, които имат значим принос в техния
бюджет. По тази причина ВУ имат известен
финансов стимул да задържат студенти чрез
завишаване на оценките им, което може да
се отрази на качеството на обучението във
ВУ, изпитващи финансови затруднения.
Горните примери показват колко е важно
да се дефинира коректно проблемът, който
изисква решение, и да се поставят правилни
те цели с конкретните дейности и мерки за
тяхното постигане. Необходима е и активна
комуникационна дейност, за да бъде разяснено
на широката общественост, работодателите и
кандидат-студентите какви са реалните про
блеми и предизвикателства, актуалните цели
за тяхното преодоляване, както и дейностите и
мерките за постигането на тези цели. По този
начин много по-съдържателно и ефективно ще
се проведе дебатът за предстоящото развитие
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на висшето образование в България и за ро
лята на различните участници в него – висши
училища, работодатели, МОН и др.
Таблица 1. Население, брой висши училища
и брой висши училища на 1 млн. жители за
различни държави, подредени по големина
на населението в низходящ ред.
Държава

Население Брой
млн. жи- ВУ#
тели*

Брой ВУ
на 1 млн.
жители

Китай

1441,060

1060

0,7

САЩ

331,610

2117

6,4

Русия

145,953

716

4,9

Германия

83,166

392

4,7

Франция

67,098

236

3,5

Великобритания

67,025

170

2,5

Италия

60,244

100

1,7

Южна Корея

51,269

72

1,4

Испания

47,329

89

1,9

Полша

37,958

349

3,3

Канада

37,742

142

3,8

Румъния

19,317

92

4,8

Нидерландия

17,407

131

7,5

Гърция

10,709

36

3,4

Чехия

10,693

62

5,8

Швеция

10,327

44

4,3

Португалия

10,295

99

9,6

Унгария

9,769

54

5,5

Австрия

8,901

94

10,6

България

6,951

52

7,5

Дания

5,822

38

6,5

Финландия

5,525

35

6,3

Словакия

5,457

36

6,6

Норвегия

5,367

32

6

Ирландия

4,963

35

7,1

Хърватия

4,058

47

11,6

Словения

2,095

31

14,8

Естония
1,328
18
13,6
*И з т о ч н и к : h t t p s : //e c . e u r o p a . e u /e u r o s t a t /
databrowser/view/demo_gind/default/table?lang=en
https://w w w.worldometers.info/world-population/
population-by-country/
#Източници: https://www.enic-naric.net/highereducation-institution.aspx
https://www.whed.net/home.php

От друга страна, вярно е твърдението, че
учебните планове и програми често са остарели
и не са обвързани с потребностите на пазара
на труда, че на много места те осигуряват
преди всичко теоретична подготовка, без да
се даде достатъчна възможност на студентите
да усвоят практически умения и да приложат
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получените знания. Бизнесът основателно
посочва тези слабости чрез професионал
ните си организации, но рядко отговаря на
поканите на ВУ да участва в изготвянето на
учебни планове и програми и да предложи
практически стажове на студентите. Структу
рата на българския бизнес с над 99 % микро-,
малки и средни предприятия не му позволява
да инвестира мащабно нито във ВО, нито в
последваща квалификация и преквалификация
на работниците, като се изключат малкото на
брой много големи фирми в страната.
В допълнение повечето ВУ нямат адекватна
маркетингова стратегия, а някои частни ака
демични институции скандализират общест
веността чрез недобри „пазарни“ практики да
рекламират образователната си услуга, като
предлагат томболи за екскурзии, автомобили
и др. на записалите се студенти.
Независимо от всичко казано образование
то остава ценност от първостепенно значение
за българина – 80 % от всички запитани са на
мнение, че е важно да си добре образован, за
да успееш в живота6. Макар че сред по-младите
възрастови групи около 25 % не смятат така,
редица изследвания показват, че завършилите
висше образование много по-лесно си нами
рат работа, по-рядко остават безработни и са
значително по-високо заплатени.
Основните предизвикателства, свързани с
негативните обществени нагласи към ВО в
страната, могат да се обобщят до следните:
1) Липса на разпознаваемост на стойността
на завършеното образование поради остарели
и необвързани с потребностите на пазара на
труда учебни планове и програми, преоблада
ваща теоретична подготовка, без достатъчно
възможности за усвояване на практически
умения.
2) Интензифициране на конкуренцията от
паралелни обучителни институции, някои от
които се назовават университети, без да са
акредитирани и без да осигуряват необходи
мото качество.
3) Слабо маркетингово позициониране на
българските ВУ като алтернатива на обуче
нието в чужбина.
2.10 Липса на съответствие с потребностите
на дигиталното поколение и с компетентностите, необходими за успешна реализация в
условията на технологична революция
Силните традиции от миналото в развити
ето на висшето образование и изоставането
на академичната общност от разбирането, че
в системата на висшето образование навлизат
поколения с напълно различни образователни
потребности от съществувалите до момента,
причинява интелектуална и технологична кон
фронтация между преподаватели и студенти,
https://rctrend.bg/project/нагласи-на-българитефевруари-2017-част-т/, посл. достъп – 12.07.2019 г.
6
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водеща до професионална неудовлетвореност
на първите и разочарование и оттегляне от
българск ите висши у чилища на вторите.
Невъзможността на съществуващите образо
вателни методи да развият компетентности,
необходими на много бързо развиващите се
технологии в производствената и обслужващата
сфера, пораждат съмнения във възможности-
те на университетите да предложат адекватно
висше образование. Съществуващият план за
действие на ЕК в областта на цифровото об
разование цели образованието да помогне да
се предоставят на младите хора възможности
да изразяват идеите си и да се ангажират, да
участват и да оформят бъдещето на една Евро
па, чиито характерни черти са демокрацията,
солидарността и приобщаването.
Основни предизвикателства, свързани с
липсата на съответствие с потребностите на
дигиталното поколение и компетентностите,
необходими за успешна реализация в условията на технологична революция:
1) Образователните системи се затрудня
ват да се приспособят към бързите промени
в технологиите – не само що се отнася до
начина на използване на технологиите, но и
до преподаването на уменията за работа с тях
и обучението на преподавателите.
2) Липса на методи за оценка на цифро
вите умения.
3) Съществуващата образователна система
не подкрепя (от ранна възраст и през целия
живот) добре балансиран набор от умения
и компетентности, които да насочват граж
даните към полезно взаимодействие между
съответните цифрови и житейски умения,
както и към ключови компетентности (и поспециално личностни, социални и предпри
емачески умения).
4) Цифровата трансформация на производ
ствените и обслужващите технологии не е съ
проводена от образователна реформа, която да
позволи на гражданите да осъществят прехода
към нови професионални и социални роли.
5) Гражданите не са подготвени за учене
през целия живот в свят, който все по-бързо
се променя и все повече се цифровизира.
6) Широколентовите мрежи с много висок
капацитет, киберсигурността и изкуственият
интелект все още не са основа на бъдещите
форми на образование и обучение.
7) Масова липса на елементарни умения
по защита на информацията за избягване на
риска от измами и фалшиви новини онлайн
и в социалните мрежи.
2.11 Недостатъчна подкрепа и недостатъчно развитие на научните изследвания като
съставна част от висшето образование
В сравнително голям дял от висшите учи
лища в България липсва необходимата кри
тична маса от изследователи и от материална
база, които биха осигурили провеждането на
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фундаментални научни и научно-приложни
изследвания в съответствие с най-високи и
международно признати академични стан
дарти. Основните причини могат да бъдат
открити в затрудненията след 1989 г. – ниско
финансиране за научни изследвания и обра
зование, нисък престиж на изследователската
и преподавателската професия в обществото,
затруднения за пълноценно участие в меж
дународния обмен на научни идеи и т.н. Но
с годините се натрупаха и някои вътрешни
за висшето образование негативни нагласи и
явления. Заслужава да се отбележат: заниже
ните изисквания за академично израстване
в много висши училища, които доведоха до
„девалвиране“ на академичните звания; пуб
ликуването на статии в маргинални издания
с единствена цел да се натрупа необходимата
бройка за следващата стъпка в академичната
йерархия; толерирането на практики, които
граничат със или са директни форми на пла
гиатство и др.
Задача на държавните структ у ри и на
ръководствата на висшите у чилища е да
променят тези негативни тенденции и да
стимулират развитието на меж ду народно
разпознаваема и обществено полезна научна
дейност във висшите училища. Важни стъпки
бяха направени в тази посока през периода
2014 – 2020 г.: чрез ОПНОИР и НПКНИ е
осигурено финансиране на водещи научни
центрове със съвременна материална база,
въведени са национални научни програми по
важни за обществото проблеми, система за
оценка на научната дейност на висшите учи
лища чрез обективни показатели, обективни
критерии за допустимост на участниците в
конкурсите за научни степени и академични
длъжности. Тези положителни промени вече
дават резултати – нау чната продукция на
висшите училища започна забележимо да
нараства през последните години, както може
да се види от ежегодните издания на рейтин
говата система на ВУ в Република България.
Но остават важни предизвикателства, които
изискват системни мерки за реализиране на
пълния потенциал на българските учени в
системата на висшето образование в полза
на обществото и икономиката.
Основни предизвикателства, свързани с
повишаване на подкрепата и развитието на
научните изследвания като съставна част от
висшето образование:
1) Необходимост от включване на изсле
дователската дейност като съставна част на
обу чителния процес чрез нейните разно
образни форми – провеждане на експеримен
ти, теоретично и компютърно моделиране,
проектиране и реализация на прототипи,
комуникиране за специализирана и неспеци
ализирана аудитория и др.
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2) Необходимост от усъвършенстване и за
силване на ролята на системата от обективни
показатели за оценка на научната и научноприложната дейност на висшите училища и на
изследователите, съобразени със спецификата
на съответната научна област, без тези по
казатели да заместват нуждата от експертна
качествена оценка на индивидуалните научни
постижения.
3) Необходимост от системно стимулиране
на публикациите в реферирани и индексирани
издания.
4) Необходимост от интензифицирането
на меж д у народни я обмен на ст у ден т и и
преподаватели за обмяна на идеи, методи и
опит, както и за провеждане на съвместни
изследвания с партньори от водещи научни
институции.
5) Постоянно развитие по ефективност и
обем на различните форми за финансиране на
научната и на иновационната дейност – ин
ституционална, програмна, конкурсна, чрез
публично-частно партньорство, финансови
инструменти и др.
6) Развитие и реализиране на политики
за отворен достъп до резултатите от научни
изследвания, финансирани с публични сред
ства, с цел популяризирането им и широкото
им използване.
2.12 Трудности в подбора, развитието и
мотивирането на преподавателите
Възрастовата трансформация е належащо
и спешно изискване към българското висше
образование поради очертаващата се влошена
възрастова структура на учените и преподава
телите в страната – 23,0 % от преподавателите
в държавните ВУ са на възраст над 60 години,
а в частните ВУ делът на тези преподаватели
е 31,5 %. Забързаното човешко развитие и
непрекъснатата поява на нови знания, от една
страна, и от друга – увеличаващата се непри
влекателност на преподавателския труд, пора
ди ниското заплащане, голямото натоварване и
често немотивираното присъствие на недобре
селектирани обучаеми, стагнира привличане
то на млади университетски преподаватели.
Същевременно се очертава задълбочаващо
то се неразбиране между по-раздалечените
възрастово поколения, използващи различен
социален език и символи. Това неразбиране
води до забавяне на образователния процес
за сметка на неконструктивни спорове и
неуважение и поради това невъзприети тези,
мнения, аргументи и изводи.
Основни предизвикателства, свързани
с подбора, мотивирането и развитието на
младите преподаватели:
1) Загубване на традицията професията
„преподавател“ да се приема като призвание.
2) Фактът, че преподавателят вече не е
единственият източник на информация, изис
ква различен и доста сложен набор от нови,
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недостатъчно формулирани и обосновани
качества, нови компетентности и методи на
преподаване, а оттам и различна организация
на труда.
3) Прекомерно завишените хорариуми из
тощават енергията на преподавателите и ги
лишават от необходимото значително време за
личностно и професионално усъвършенстване,
вкл. и за научни изследвания, според които
се оценява работата му при придобиване на
научна степен и повишаване в академична
длъжност. Това забавя процесите на акаде
мично израстване, а оттам и на нарастване
на доходите.
4) Недоброто финансово състояние на по
вечето университети пречи за създаването и
поддържането на привлекателна материална
среда, която не осигурява на преподавателите
условия за задълбочена научна дейност и за
възстановяване чрез подходящи спортни и
социални дейности.
5) Недостатъчното материално стимулира
не също представлява сериозна пречка пред
привличането и задържането на талантливи
и мотивирани млади преподаватели в много
висши училища.
2.13 Предизвикателства, свързани с управлението на ВУ
Органите за управление на ВУ в България
са избираеми. Изборността на ректора, общо
то събрание и академичния съвет, деканите
и т. н. е в духа на академичната автономия,
но прави органите за управление, особено
ректора и деканите, зависими от тези, които
ги избират.
На места академичната автономия е дове
ла до това, дори решенията, които трябва да
се вземат на ниво катедра – предложения за
конкурси, за изменения на учебни планове и
пр., да се съгласуват предварително с ректора,
без чиято благословия не се предприема нищо.
От друга страна, има и примери за невъзмож
ността някои ректори и декани да наложат
мерки, които биха довели до повишаване
на качеството и до финансова ефективност,
поради съпротива от страна на колективните
органи за управление.
И в двата случая академичната автономия
е довела до отсъствие на академична отго
ворност пред обществото. Необходимо е да се
намерят инструменти, чрез които държавата да
защитава обществения интерес, без да наруша
ва академичната автономия, например като в
ЗВО се въведат механизми за отговорност на
органите за управление и за осигуряване на
прозрачност и отчетност. Нужен е и работещ
предварителен финансов контрол по ЗФУКПС
и контрол за законосъобразно провеждане на
процедурите по ЗОП и на управлението на
собствеността, законосъобразност при сключ
ването на договори за възлагане, отдаване
под наем и т. н.
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Вътрешните системи за оценяване и под
държане на качеството, ако са ефективни,
са толкова важни, че на няколко пъти беше
обсъждано оценката на тяхната работа да стане
ключова при акредитацията. Въпреки това на
много места системите остават формални и
не допринасят реално за контролирането и
поддържането на качеството на вътрешноин
ституционално ниво.
За повишаване на обществената отговор
ност и ползата от ВУ е необходимо да се
въведат ефективни механизми за привлича
не на представители на външни партньори
(работодатели, региона лни власти, дру ги
образователни институции в региона и т.н.)
в процесите на вземане на стратегически
решения за развитие на ВУ и при прегледа и
оценяването на тяхното изпълнение.
Основни предизвикателства, свързани с
управлението на ВУ:
1) Ниска степен на представителство на
външни заинтересовани страни в управле
нието и стратегическите решения на бъл
гарските ВУ.
2) Реално стартиране и ефективно прила
гане на инструментите, чрез които държавата
може да защити обществения интерес при
управлението на ВУ, без да нарушава акаде
мичната автономия.
3) Завишаване на предварителния финан
сов контрол по ЗФУКПС и осигуряване на
информационни системи, които да повишат
прозрачността в управлението на ВУ.
4) Формално приложение на вътрешните
системи за оценяване и поддържане на ка
чеството в много ВУ, без реално тези системи
да допринасят за осигуряване на качеството
на вътрешноинституционално ниво.
2.14 Необходимост от ефективна и обективна акредитация
Системата за външно оценяване и акре
дитация от НАОА има недостатъци и среща
критики от страна на обществото, медиите и
ВУ. Бяха правени много опити това да се про
мени. За съжаление, въпреки положителните
нормативни промени, акредитацията не доведе
до диференциране на висшите училища, защо
то почти всички получиха институционална
оценка над 9 и същото важи за акредитацията
на професионалните им направления.
Приетите критерии за оценяване на ка
чеството във ВУ бяха променени съобразно
Европейските стандарти и насоки, което до
веде до увеличаване на броя индикатори за
измерване на качеството. Проблем е, че при
прилагането на тези индикатори не е налице
унифицирана система, която да предоставя
обективни числови стойности и да ги обвързва
с даваната оценка, което води до прояви на
субективизъм от членове на експертните гру
пи, постоянните комисии и Акредитационния
съвет. Липсата на стандартизирана методика
за оценяване на качеството позволява ма
совото поставяне на завишени оценки, а в
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отделни случаи и до очевидно несправедливи
съотношения на оценките за различните ВУ
в едно и също професионално направление.
Първоначалното предложение за изменение
на глава 10 от ЗВО от 2020 г. имаше за цел
да облекчи висшите училища и НАОА, като
обедини институционалната и програмната
акредитация, както и програмната акредита
ция на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ с тази
за ОНС „доктор“. Второто не беше прието, а
първото се реализира, като институционал
ната акредитация се замени със сбора от
оценките от програмните акредитации. Какъв
ще бъде резултатът от тази промяна засега е
неясно, но тя не представлява облекчаване,
защото беше съпътствана с намаляване на
максималния срок на акредитация от 6 на
4 г., което означава, че ВУ с много професи
онални направления на всеки 6 г. ще имат
една институционална акредитация по-малко
и над 10 програмни акредитации повече. Ня
кои от промените обаче очевидно ще имат
положителен ефект. Такива са процедурата
за оценяване на едно и също професионално
направление едновременно за всички висши
училища и ограничението член на академич
ния състав да участва в акредитацията на не
повече от едно висше училище.
Основни предизвикателства, свързани с
акредитацията:
1) Тромави и неефективни процедури за
оценяване и акредитация, както и липса на
връзка между стойностите на индикаторите
и оценката за качеството, което позволява
субективизъм при поставянето на акредита
ционните оценки.
2) Завишени оценки, липса на реална ди
ференцираност на оценките по дадено про
фесионално направление в различните ВУ,
възможност за несправедливи съотношения
между ВУ в едно и също професионално
направление.
3) Недостатъчно участие на чуждестранни
експерти при акредитация.
4) Необходимост да се дефинират и при
ложат адекватни и обективни измерители на
основните критерии за качество: ресурсна оси
гуреност; начин на реализиране на процесите
на обучение и научни изследвания; резултати
от обучението и изследванията; обществена
и академична значимост и престиж.
2.15 Непълноценно включване в развитието на икономическите центрове в страната
Технологично най-развитите региони в
света са неразривно свързани с наличието
на водещи университети, които изпълняват
н я кол ко к ри т и ч н и фу н к ц и и – п ровеж дат
авангардни научни изследвания с най-висок
потенциал за иновации и комерсиализация,
подготвят висококвалифицирани кадри за
всички сфери, инициират и осъществяват
интензивен двупосочен обмен на идеи със
специалистите от практиката и др. Добре
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известни примери са „Силициевата долина“
в Калифорния (с университета Станфорд,
К а л ифорнийск и я у н и верси т ет в Бърк л и,
Сан Франциско, Давис, и Санта Клара, и
Щатския калифорнийски университет в Сан
Хосе) и региона на гр. Бостън (с универси
тетите Харвард, Масачузетския технологичен
институт – MIT, университета Бостън, както
и Масачузетския университет, Амхърст и над
10 по-малки частни колежи). Този модел на
ускорено технологично развитие на регионите
в симбиоза с водещи университети е добре
разпознат и опити за неговото мултиплици
ране се правят по целия свят.
В България беше направен опит за посистемно стартиране на такъв процес чрез
подготовката на Иновационната стратегия
за интелигентна специализация през периода
2013 – 2016 година и на свързаните оперативни
програми за периода 2014 – 2020 г. – ОПИК,
ОПНОИР и ОПРР. В резултат беше постигнат
съществен напредък в София-град и Пловдив,
където нуждата от координирано развитие
на икономическите дейности и на висшите
училища в региона беше бързо осъзната и
бяха направени важни стъпки за подпомага
не на тази координация. В повечето региони
обаче висшите училища срещаха сериозни
трудности за пълноценно функциониране и
борбата им в много случаи беше за оцеляване,
а не за хармонично развитие с останалите
по т енц иа лни пар т ньори – икономи ческ и,
административни, социални и политически.
Основни предизвикателства, свързани с
пълноценното включване на висшите училища
в развитието на икономическите центрове:
1) Неравномерно разпределение на мре
жата от висши у чилища и концентрация
на студенти в градове, привличащи голяма
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част от бизнеса (София, Пловдив, Варна),
което затруднява ефективното използване
на ВУ като инструмент за провеждане на
регионална политика.
2) Много големи регионални различия
във въ змож нос т и т е за моби л изи ра не на
инвестиционни ресурси и за професионална
реализация на студентите.
3) Липса на координация в целеполагането
и в развитието на координирани планове за
развитие, които да съчетават експертизата,
интересите и възможностите на различните
потенциални партньори в региона – регио
нални органи на власт и администрация,
бизнес, висши училища, специализирани и
общообразователни институции в средното
образование (напр. професионални гимна
зии).
4) Много големи регионални различия
по отношение на нуждите и възможности
т е за фи на нси ра не на образова н иет о о т
страна на студентите и техните семейства с
необходимите средства за студентски такси
и издръжка.
Общите заключения от направения в тази
секция анализ на състоянието на системата
на висшето образование, на промените в
средата и на изпълнението на Стратегията за развитие на висшето образование за
периода 2015 – 2020 г. са обобщени в следващия SWOT анализ и са основата, която е
използвана за формулиране на представените
след това визия за развитие на висшето
образование, приоритетни области и цели,
набор от конкретни дейности и мерки и
очаквани резултати.
2Г. Анализ на силните страни и слабостите, на опасностите и възмож ностите
(SWOT анализ)

Силни страни

Слабости

· Висококачествена рейтингова система на бъл
гарските висши училища, която предоставя богата
обективна информация за системата на висшето
образование.
· Наличие на добри практики на връзка образова
ние-бизнес в някои висши училища, които могат да
се мултиплицират.
· Налична експертиза във важни научни направ
ления, вкл. в някои области на природните науки,
математиката, ИКТ, биотехнологиите, медицината
и др.
· Активно международно сътрудничество в зна
чителен брой ВУ по отношение на провеждането
на научни изследвания и публикуването на резул
татите от тях.
· Балансиран относителен дял на жените в науката
и в ИКТ.
· Добро качество на образованието в голяма част
от ВУ и ПН (но не навсякъде).
· Добри научни резултати в около 20 % от ВУ, което
позволява подготовка на квалифицирани научни
кадри и преподаватели.

· Разминаване между изискванията за активна
социална реализация и потребностите на пазара
на труда, от една страна, и качеството на получа
ваната във висшите училища подготовка, от друга.
· Снижаване на критериите за прием, а в някои ВУ
и за задържане на студентите във висшите училища.
· Недостатъчна конкурентоспособност по отно
шение на бързото развитие на пазара на образо
вателни услуги и липса на достатъчна гъвкавост
в предлаганите форми на обучение.
· Недостатъчен дял студенти, които се обучават
в съвместни програми с чуждестранни висши
училища и пренебрежима активност по много от
съществуващите договори. Недостатъчен между
народен престиж на българските висши училища.
· Недостатъчно развита система за подкрепа на
научно-изследователския процес чрез различните
форми на финансиране: институционално, програм
но, конкурсно, публично-частно партньорство и др.
· На повечето места – откъснатост на научните
изследвания от практическите предизвикателства
на икономиката и обществото.
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· Нова и осъвременена научна инфраструктура,
осигурена със средства от ОПНОИР, НПКНИ и др.
· Приемане и прилагане от НАОА на европейските
стандарти за осигуряване на качеството.
· Образованието остава ценност от първостепенно
значение за българите.

· Екстензивно развита система от много ВУ и
филиали с несвойствени професионални направ
ления и специалности без традиции и капацитет.
· Неспособност на системата да осигури качествено
образование на голям дял от приемани студенти.
· Все още прекалено голям прием.
· Недостатъчно финансиране на системата на ВО.
· Недостатъчно сътрудничество с работодателите
в много ВУ.
· В някои ВУ и ПН – остарели и необвързани с
потребностите на пазара на труда учебни планове
и програми.
· На много места сравнително малко практическа
подготовка, отчасти поради липса на съвременна
апаратура.
· Моделът на управление не осигурява академична
отговорност и не гарантира обществения интерес.
· Липса на диференциация между ВУ при акреди
тацията: преобладаваща институционална оценка
над 9, нереално високи оценки от програмната
акредитация.
· Субективни и усложнени индикатори на НАОА,
субективно оценяване.

Възможности

Опасности

· Създаване във всяко висше училище на устойчив
механизъм за регулярна актуализация на учебните
планове и програми.
· Ориентиране на висшето образование не само
към випускниците на средните училища, но и към
нетрадиционни групи обучаеми за развиване на
системата за учене през целия живот.
· Богати възможности за мобилност на студентите
и преподавателите чрез програма „Еразъм+“.
· Включване в мрежи от европейски университети.
· Провеждане на активна маркетингова дейност
за представяне на българските висши училища в
чужбина.
· Увеличаване на държавната субсидия за научно
изследователска дейност във ВУ и осигуряване на
средства за научни изследвания от координирани
различни източници.
· Усъвършенстване на системите за оценяване на
научната дейност на научните организации и за
финансиране на ВУ според тази оценка.
· Повишаване на качеството и ефективността чрез
използване на споделени ресурси (преподаватели,
материална база и др.) от две и повече висши
училища.
· Създаване на интердисциплинарни планове и
програми, вкл. и чрез съвместно обучение и съз
даване на консорциуми от две и повече ВУ.
· Повишаване на публикационната активност чрез
финансово стимулиране на качеството и количе
ството на научните изследвания и публикации на
преподавателите във ВУ.
· Чрез използване на подходящи стимули, ориен
тиране на наличния научен потенциал за решаване
на практически проблеми от полза за обществото
и бизнеса.
· Развиване на координирани планове за регионално
развитие с централно участие на висшите учили
ща, които да мобилизират разнообразни ресурси
за решаване на сложни задачи.

· Демографските процеси и намаляването на броя
на кандидат-студентите.
· Възможно увеличаване на броя на младите хора,
избиращи да учат средно и/или висше образова
ние в чужбина.
· Масово навлизане в българското образователно
пространство на онлайн и практически ориенти
рани курсове, предлагани от различни платформи
и организации, които не винаги осигуряват високо
качество.
· Напускане на младите изследователи поради
претоварване, ниско заплащане и ниски възмож
ности за професионална реализация.
· Загуба на експертиза във важни научни области
поради липса на приемственост.
· Загуба на мотивация за развитие на научна
експертиза във висшите училища със слаба науч
ноизследователска дейност и в професионалните
колежи.
· Загуба на критична маса от преподаватели и
закриване на висши училища в големи области
от страната.
· Затруднени я при привличането на чу ж дес
транни студенти поради четиригодишния срок
на обучение в ОКС „бакалавър“.
· Възможни сериозни финансови и социални про
блеми в някои необходими за съответния регион
ВУ в резултат на демографските тенденции и на
реформата.
· Засилване на негативните нагласи към българ
ското ВО в обществото.
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· Преориентиране на ВУ от брой на студентите
към качество чрез развиване на ПН, в които са
традиционно добри и имат капацитет.
· Увеличаване на броя на чуждестранните студенти.
· Постигане на финансова ефективност, например
чрез закриване на несвойствени професионални
направления и специалности, оптимизиране на
учебните планове и обединяване на дублиращи се
програми и дисциплини.
· Усъвършенстване на принципите и методите за
провеждане на атестация на преподавателите.
· Въвеждане на механизми за обществена отговор
ност на органите за управление и за осигуряване
на прозрачност и отчетност.
· Въвеждане на информационни системи, които да
повишат прозрачността и ефективността.
· Осигуряване на работещи вътрешни системи за
оценяване и поддържане на качеството на обуче
нието и на академичния състав.
· Включване на чуждестранни експерти в проце
дурите по оценяване и акредитация.
· Приемане на малко на брой, ясни и обективно
измерими критерии за акредитация.
· Масово включване на съвременни дигитални
форми за обучение и изпитване на студентите,
допълващи и доразвиващи класическите форми.

3. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
Изпълнението на Стратегията изисква
споделяне на следните базови принципи от
всички участници в системата на висшето
образование, които са взети предвид при
подготовката є:
· Приемственост, основана на академични
те традиции и установените добри практики,
съчетана с адаптивност към променящите се
условия на средата и възникващите предиз
викателства;
· Иновативност и креативност при де
финирането и прилагането на ефективни и
ефикасни решения на проблемите;
· Гарантиране на академична автономия,
съчетана с обществена отговорност за по
стигнатите резултати и за ефикасността на
изразходваните средства;
· Сътрудничество между държавните ин
ституции, висшите училища, БАН, ССА и
потребителите на кадри;
· Отговорност, прозрачност и отчетност
при изпълнение на целите, дейностите и мер
ките, предвидени в Стратегията;
· Обективност и безпристрастност при
вземането на решения и при оценяване на
резултатите от изпълнението на Стратегията.
Стремежът е чрез заложените цели, дей
ности и мерки в Стратегията да се осигури
усъвършенстване на системата на висшето
образование в Република България и по
стигане на определени ключови резултати.
Същевременно умението на всяко ВУ да се
адаптира бързо към постигане на заложените
цели ще позволи по-добро позициониране в

рамките на системата на висшето образование
и изграждане на мрежи за сътрудничество в
национален и наднационален план.
4. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Развитие на диференцирана и гъвкава
система от висши училища, които функцио
нират като успешни партньори и конкуренти
на европейските университети и изпълняват
образователна, изследователска и културна
мисия в полза на обществото и на отделните
индивиди чрез провеждане на фундаментал
ни и приложни научни изследвания и чрез
осигуряване на качествено, достъпно и про
дължаващо през целия живот образование и
обучение за успешна личностна, професио
нална и обществена реализация. Изграждане
на академична общност, споделяща общи
принципи, ценности и морални норми.
5. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетните области за развитие на
висшето образование са:
· Повишаване на качеството на висшето
образование чрез осъвременяване на съдър
жанието, методите и формите на обучение;
· Ускорено модернизиране и дигитализи
ране на образователните подходи, методи и
практики;
· Осигуряване на достъп до висше обра
зование и учене през целия живот с високо
качество, което подпомага личностното раз
витие и професионалната реализация;
· Развитие на фундаменталните и при
ложните научни изследвания, иновациите и
предприемаческите умения на студентите и
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преподавателите, и превръщане на научните
изследвания и иновациите в интегрална част
от висшето образование.
· Пълноценно използване на научния и
иновационния потенциал на висшите училища
и повишаване на тяхната роля за ускорено
развитие на икономиката и за решаване на
важни обществени проблеми на национално
и регионално ниво;
· Ускорена интернационализация и пъл
ноценно интегриране в европейските образо
вателни и изследователски мрежи;
· Привличане на качествени мотивирани
млади преподаватели за обновяване и развитие
на академичния състав.
· Подобряване на структурата, управлени
ето и системата за акредитация на висшите
училища.
· Осигуряване на финансова устойчивост
на висшите училища и на финансови стиму
ли за развитие на качествено образование и
научноизследователска дейност;
· Осигуряване на прозрачност и отговор
ност при управлението на системата и на
висшите училища;
· Осигуряване на партньорство с другите
научни организации в България, вкл. БАН
и ССА, за провеждане на фундаментални и
приложни научни изследвания на високо ниво
и за общи образователни програми.
Конкретните цели за развитие на висшето
образование до 2030 г. са:
Цел 1. Разработване на устойчив механизъм
за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми
Цел 2. Въвеждане на съвременни, гъвкави и
ефективни форми и методи на обучение
Цел 3. Подобряване на организацията и на
ефективността на образованието във ВУ
Цел 4. Интернационализация на висшето
образование и включване в международни образователни и научни мрежи
Цел 5. Стимулиране на участието на младите преподаватели
Цел 6. Aктивизиране на научната дейност
във висшите училища
Цел 7. Изграждане на ефективна връзка образование-наука-бизнес
Цел 8. Повишаване на ролята на ВУ като
активен фактор за регионално развитие
Цел 9. Подобряване на управлението на ВУ
и на системата за оценяване и акредитация
Цел 10. Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование
6. ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Цел 1. Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и
създаване на нови учебни планове и програми.
Дейност 1.1 Утвърждаване на разбира
нето за компетентностите като динамична
система от знания, умения и нагласи и на
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компетентностния подход като приоритетен
във висшето образование.
Мярка 1.1.1 Развитие на профилите на ком
петентностите на всяка специалност от гледна
точка на изискванията за успешна личностна
и професионална реализация в условията на
дигитална трансформация, мобилни общества
и динамичен пазар на труда.
Мярка 1.1.2 Постигане на баланс между
развитието на когнитивни (вк лючително
аналитични и дигитални) и некогнитивни
(вк лючи телно соц иа лни и емоц иона лни)
компетентности.
Мярка 1.1.3 Стимулиране на развитието
на ключовите компетентности за учене през
целия живот, компетентност по чужди езици,
граждански и социални компетентности, общи
цифрови компетентности.
Мярка 1.1.4 Стимулиране на развитието на
функционални компетентности и умения за
креативно и критично мислене, комуникатив
ност, работа в екип, лидерство, създаване и
използване на алгоритми и за кодиране.
Дейност 1.2 Заси лване на обу чението
по съвременни дигитални технологии и на
междудисциплинарните връзки в учебните
планове и програми.
Мярка 1.2.1 Включване във всички учебни
планове на дисциплини и на практическо
обучение по нови дигитални технологии като
изкуствен интелект (AI), добавена реалност
(A R), изкуствена реалност (V R) и други,
както и на базово обучение за развиване на
умения за алгоритмично мислене и решаване
на алгоритмични проблеми.
Мярка 1.2.2 Засилване на интердисципли
нарния подход при подготовката на учебните
планове и програми, и въвеждане на хибридни
дисциплини, които включват преподаватели
от различни научни области и професионални
направления.
Мярка 1.2.3 Включване на няколко социални
и/или хуманитарни дисциплини (философия,
социология, политология, изкуство и други) в
учебните планове на другите професионални
направления, както и на уводни дисциплини
от точните науки (математика, информатика,
природни науки и др.) в хуманитарните и
социалните направления.
Дейност 1.3 Засилване на сътрудничеството между висшите училища, бизнеса, професионалните организации и държавата при
обсъждането на учебните планове и програми, практическата подготовка и кариерното
ориентиране на студентите.
Мярка 1.3.1 Осигуряване на засилена практи
ческа подготовка на студентите за придобиване
на компетентности и качества, търсени на
пазара на труда, чрез включване в препода
ването на специалисти от практиката, покри
ващи предварително определени критерии за
квалификация, дуално обучение и осигуряване
на студентски стажове и практики.
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Мярка 1.3.2 Стимулиране на привличането
на представители на бизнеса и на държавната
администрация при обсъждането на учебните
планове и учебните програми по определени
дисциплини.
Мярка 1.3.3 Стимулиране (включително
финансово) на изграждането и поддържането
на научни инфраструктури в партньорство
с БАН, ССА и бизнеса за приоритетните
специалности.
Мярка 1.3.4 Подпомагане на професионал
ното ориентиране на студентите чрез кари
ерните центрове и създаване на национална
мрежа от кариерни центрове.
Мярка 1.3.5 Осигуряване на механизми за
проследяване на реализацията на дипломи
раните студенти и поддържане на клубове
на завършилите.
Дейност 1.4 Активизиране на спортната
дейност във висшите у чи лища, повишаване на качеството на тренировъчната и
състезателната дейности, и изграждане на
съвременна спортна база.
Мярка 1.4.1 Разработване и реализиране на
финансово обезпечена 10-годишна национал
на програма за изграждане и реконструкция
на спортни обекти и съоръжения и модер
низиране на спортната база във висшите
училища. Създаване на система за споделено
използване на тази база от няколко ВУ, с цел
предлагане на студентите на широк избор
от възможни за практикуване спортове в
удобно за тях време.
Мярка 1.4.2 Нормативно регламентиране на
възможността за назначаване на треньори, от
и извън щата на преподавателския състав, за
кадрово укрепване и развитие на спортната
дейност във висшите училища, вкл. чрез спо
делено използване на наличните треньорски
кадри от две и повече ВУ.
Мярка 1.4.3 Включване на задължителни
часове по спорт във всички учебни планове
на ВУ според тяхната специфика и усъвър
шенстване на механизма за финансиране на
спортната дейност във висшите училища.
Мярка 1.4.4 Определяне на колективни и
индивидуални спортове за приоритетни, с
особена социална значимост, към които в
дългосрочен план да се насочат усилията за
финансово и кадрово укрепване на висшите
училища и за развитие на подходяща спортна
инфраструктура.
Мярка 1.4.5 Разработване и реализиране на
национална програма за популяризиране и
развитие на масовия университетски спорт.
Мярка 1.4.6 Създаване на система за пряко
финансиране на подготовката и участието на
шампионите от студентските колективни и
индивидуални първенства в националните
първенства по съответните видове спорт на
Република България.
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Мярка 1.4.7 Въвеж дане на национа лни
стипендии за най-изявените спортисти във
висшите училища и изготвяне на ясни кри
терии за тяхното прилагане.
Цел 2. Въвеждане на съвременни, гъвкави
и ефективни форми на обучение.
Дейност 2.1 Въвеждане на стандарти за
добро обучение, ръководени от европейския
опит и традиции.
Мярка 2.1.1 Създаване на университетски
центрове за обучителни ресурси.
Мярка 2.1.2 Обучение на преподавателите в
умения за обработка на информация, визуална
грамотност, решаване на проблеми и мислене
на по-високо ниво, ad hoc сътрудничество и
дълбоко разбиране на това как технологич
ните инструменти могат да подобрят процеса
на обучение.
Мярка 2.1.3 Организиране на междууни
верситетски национални и меж дународни
конференции и семинари за представяне на
нови методи за обучение.
Мярка 2.1.4 Актуализиране на учебните
планове и програми чрез засилване ролята
на самостоятелните творчески дейности на
студентите като подготовка и представяне на
критичен анализ по даден проблем, подготовка
на курсова работа, решаване на практически
задачи, участие в научни изследвания и други
подобни, включително и използвайки летния
период между две академични години.
Мярка 2.1.5 Оценяването на знанията и
уменията на студентите не въз основа на
възпроизвеждане на запаметеното, а чрез
умения за: дебатиране, извършване на научни
експерименти или теоретично моделиране,
решаване на реални проблеми, дигитална
креативност, представяне на информация
пред специализирана и неспециализирана
аудитория, както и способност: да се вникне
в естеството на проблема/темата, да се из
ползват различни дигитални инструменти за
ефективно изпълнение на задачите в реалния
свят, за оценка на съобщенията във видео
форми и др.
Мярка 2.1.6 Въвеждане в първата година
на обучение след средно образование на за
дължителен курс по научна етика, в който
се обясняват проблемите на академичното
плагиатство и борбата с него, изискванията
за коректно цитиране на източниците на ин
формация, основните принципи при създаване
и защита на интелектуална собственост, и
други свързани въпроси.
Дейност 2.2 Създаване на материална и
финансова база, позволяваща прилагането на
съвременни и гъвкави методи на преподаване
и изследване.
Мярка 2.2.1 Създаване и подпомагане на
развитието на университетски технологични
програми за осигуряване на материали и
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средства за подпомагане на дигитализация
та на учебния процес, теренни изследвания,
проектна дейност и др.
Мярка 2.2.2 Интензивно осигуряване на
техника, позволяваща интерактивното и ди
гитално преподаване.
Мярка 2.2.3 Обвързване на акредитацион
ните критерии за академично пространство
не само с площи в кв. м, полагащи се на един
студент, а и с наситеност за това пространство
с оборудване, позволяващо прилагането на
ефективни образователни технологии.
Мярка 2.2.4 Оси г у ря ва не на под к репа
(чрез ПО, ПНИИДИТ или чрез национална
програма) за създаване на съдържание и за
осигуряване на технологични ресурси за раз
витие на качествено дистанционно обучение,
с интерактивен достъп и виртуални аудито
рии, вкл. и за привличане на чуждестранни
студенти и на български младежи от чужбина
да учат в България.
Мярка 2.2.5 Подпомагане и стимулиране
на подготовката на дистанционни курсове
(MOOCs) с отворен достъп от български
преподаватели на английски език.
Дейност 2.3 Използване на образователни
форми, методи и технологии съобразени с особеностите на обучаваната генерация студенти.
Мярка 2.3.1 Значително увеличаване на
програмите за електронно дистанционно обу
чение, усъвършенстване и актуализиране на
учебните програми и платформи за електронно
дистанционно обучение, дигитализация на съ
държание и създаване на нови интерактивни
дигитални ресурси.
Мярка 2.3.2 Осигуряване на систематична
технологична подготовка, която да помогне
на университетските преподаватели в усвоя
ването на базови и допълнителни технологии
за преподаване и изследване.
Мярка 2.3.3 Дигитализация на образова
телния процес.
Мярка 2.3.4 Допълване на текстово-бази
раните учебни материали с богат набор от
визуални и звукови материали, които повиша
ват интереса на студентите и ги подпомагат
в усвояването на учебния материал.
Мярка 2.3.5 Използване на личните мобилни
телефони като помощно технологично средство
в аудиторията наред с компютъра и таблета.
Мярка 2.3.6 Широко въвеждане на препо
даването чрез казуси като средство за интен
зивно обсъждане от страна на студентите на
преподаваната материя и развитието у тях на
умения за аргументиране, словесно дебатиране
и взимане на решения.
Мярка 2.3.7 Обединяване на финансовите
и интелектуални усилия на университетите и
държавата за създаването на онлайн библи
отеки и дигитални ресурси, използваеми във
всеки момент, включително и в час.
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Мярка 2.3.8 Подпомагане и стимулиране
на процеса на разширяване на ролята на
преподавателя от предимно лектор и в мо
дератор, който превръща в знание предвари
телно събрана и анализирана от студентите
информация по дадена тема.
Мярка 2.3.9 Прилагане на проектното обу
чение, включващо динамичен подход в ауди
торията, за придобиване на по-задълбочени
знания чрез активно проучване на предиз
викателствата и проблемите в реалния свят,
с фокус върху това, което е ново, активно,
полезно и интересно.
Мярка 2.3.10 Предлагане на дистанционни
курсове с отворен достъп за студенти от цял
свят.
Цел 3. Подобряване на организацията и
на ефективността на образованието във ВУ.
Дейност 3.1 Повишаване на ефективността на вътрешните системи за управление
на качеството на образованието, научните
изследвания и академичния състав.
Мярка 3.1.1 Основаване на вътрешната
система за управление на качеството (СУК)
на описание и анализ на ключовите процеси
и дейности на висшето училище и тяхната
взаимосвързаност.
Мярка 3.1.2 Преодоляване на формалния
характер на атестацията на преподавателите,
с цел превръщането є в ефективен стимул
за професионално развитие и академично
израстване.
Мярка 3.1.3 Осигуряване на обвързаност на
вътрешната система за управление на качество
то с вътрешните правила за работната заплата
въз основа на количеството и качеството на
преподаването и на научно-изследователската
дейност на членовете на академичния състав
и чрез въвеждане на стимулиращ модел за
формиране на работната заплата на препода
вателите, с особено внимание към младите
преподаватели.
Мярка 3.1.4 Внед ряване на система за
вътрешни одити по качеството, чрез които
се идентифицират слабости и се проследява
напредъкът при осигуряване на качеството.
Мярка 3.1.5 Въвеждане на механизъм за
взимане на решения, свързани с осигуряване
на качеството, въз основа на анализирани
и систематизирани данни, полу чени чрез
разнообразни канали за обратна връзка от
заинтересованите страни – студенти, препо
даватели, административен персонал, рабо
тодатели, представители на бизнеса и други
външни партньори.
Мярка 3.1.6 Включване на представители
на заинтересованите страни във взимането
на решения за повишаване на качеството на
образованието.
Мярка 3.1.7 Въвеждане на ефективен ме
ханизъм за регулярна студентска оценка на
качеството на учебния процес.
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Дейност 3.2 Осигуряване на финансово
ефективна образователна дейност с високо
качество.
Мярка 3.2.1 Предлагане на бакалавърски
и магистърски специалности с динамични
у чебни планове и прог рами, адаптирани
към потребностите на студентите и пазара
на труда, и осигуряващи актуални знания
и личностни умения в съответствие с евро
пейските стандарти за качество и водещите
световни образци.
Мярка 3.2.2 Осигуряване на реална изби
раемост на дисциплини и преподаватели от
страна на студентите и реално приложение
на кредитната система, вкл. при мобилност. В
тази връзка, преразглеждане на правилата,
които изискват и/или отчитат само часове
в задължителни курсове, напр. за обявяване
на академични конкурси.
Мярка 3.2.3 Въвеж дане на съвременни
средства за превенция и контрол на пла
гиатството в учебния процес, включително
чрез софт уер за проверка за наличие на
плагиатство и регламентиране в етичните
кодекси на ВУ.
Мярка 3.2.4 Оценка и преглед на финансо
вата ефективност и обществената значимост
на специалностите в ОКС „бакалавър“ и
„магистър“.
Мярка 3.2.5 Намаляване на аудиторната
заетост и осигуряване на максимална гъв
кавост на учебните планове, съобразена с
нарасналите възможности на студентите за
извънаудиторни дейности и самоподготовка.
Мярка 3.2.6 Регулярно актуализиране и
оптимизиране на учебната документация:
анотации, квалификационни характеристи
ки, учебни планове и програми на учебните
дисциплини в съответствие с развитието на
научното знание, потребностите на обще
ството и за по-рационално използване на
всички ресурси.
Мярка 3.2.7 Стимулиране на образовател
ното сътрудничество между БАН, ССА и
ВУ за развиването на общи магистратури и
докторантури, например чрез приемането на
национална програма в областта на висшето
образование.
Мярка 3.2.8 Оси г у ря ва не на де та й л на
и пълноценна информация и подкрепа на
студентите от тяхното посрещане, записване
и настаняване, през обучението, до завърш
ването и издаването на диплома.
Мярка 3.2.9 Разрабо т ване на уст ой чив
механизъм за финансиране, който премахва
зависимостта на субсидията на държавните
ВУ от броя отпаднали студенти в хода на
обучението.
Цел 4. Интернационализация на висшето
образование и включване в международни
образователни и научни мрежи.
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Дейност 4.1 Изграждане на реално функциониращи мрежи между български и чуждестранни висши училища въз основа на
съвместно изпълнявани дейности.
Мярка 4.1.1 Стимулиране на висшите учи
лища за вк лючване и активно у частие в
инициативата за изграждане на европейски
университети.
Мярка 4.1.2 Разширяване на международ
ното сът рудничество и на академичните
партньорства с чуждестранни университети
и научни организации, и участие в универ
ситетски и научни мрежи.
Мярка 4.1.3 Стимулиране и подкрепа за
международното сътрудничество в областта
на научните изследвания и участие в между
народни научни проекти и инфраструктури.
Мярка 4.1.4 Стимулиране на публикуването
на научни статии във водещи международни
академични издания и на включването на
издаваните в Република България научни
списания в международни бази с данни за
научна литература.
Мярка 4.1.5 Стимулиране и подкрепа на
участието в специализации и международни
форуми и на членството в международни
организации.
Дейност 4.2 Интернационализиране на
социалната и образователната среда във
висшите училища.
Мярка 4.2.1 Повишаване на подготвеността
на академичния състав, на служителите в
администрацията и на студентите за работа
в мултикултурна и многоезикова среда чрез
квалификация, особено по ИКТ и чуждоези
ково обучение.
Мярка 4.2.2 Стимулиране на изготвяне и
издаване на учебници, учебни помагала и
монографични трудове на чужди езици.
Мярка 4.2.3 Разкриване на специалности и
програми на чужд език във всички образо
вателни степени за привличане на по-голям
брой чуждестранни студенти.
Мярка 4.2.4 Осъществяване на контакти с
българската диаспора и с българските училища
в чужбина с цел привличане на студенти от
българските общности.
Мярка 4.2.5 Полагане на грижи за чуждес
транните студенти и на студентите от бъл
гарски произход, които са учили и живели в
друга държава преди да се запишат в българско
ВУ, от тяхното посрещане, записване и нас
таняване, през обучението, до завършването
и издаването на диплома.
Мярка 4.2.6 Хармонизиране на учебните
планове и програми с тези на водещи чуж
дестранни университети, обучаващи в сходни
професионални направления.
Мярка 4.2.7 Стимулиране на създаването и
подпомагане на функционирането на съвмест
ни образователни програми между български
и чуждестранни висши училища, както и на
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нови форми на образователен обмен в рамките
на европейското сътрудничество като двойните
и съвместни образователни степени, и други.
Мярка 4.2.8 Стимулиране на двойното на
учно ръководство на докторанти с български
и чуждестранен научен ръководител.
Мярка 4.2.9 Стимулиране на привличането
на чуждестранни преподаватели в българските
висши училища.
Мярка 4.2.10 Подкрепа за въвеждането на
електронната Европейска студентска карта.
Мярка 4.2.11 Нормативно да се уреди въз
можността ВУ да признават дипломи за за
вършено висше образование в чуждестранни
ВУ, без необходимост от превод и легализация
на дипломите на български език.
Мярка 4.2.12 Нормативно да се уреди въз
можността ВУ да въведат изцяло електронна
система за кандидатстване от чужбина със
сканирани документи, които да се предста
вят за проверка в оригинал при започване
на обучението.
Дейност 4.3 Насърчаване на входящата и
изходящата мобилност на преподавателите,
студентите и администрацията.
Мярка 4.3.1 Повишаване на участието на
студентите и докторантите в мобилност, об
мен и стажове в чуждестранни университети.
Мярка 4.3.2 Подпомагане на студентите при
избор на курсове и програми преди началото
на мобилността.
Мярка 4.3.3 Включване на академичната
мобилност в учебните планове.
Мярка 4.3.4 Въвеждане на прозрачни, после
дователни и надеждни процедури и критерии за
справедливо признаване на завършени степени
и периоди на обучение в чуждестранни висши
училища и повишаване на компетентността
на персонала, който извършва признаването.
Мярка 4.3.5 Насърчаване на входящата и
изходящата мобилност на преподаватели,
студенти и административен персонал.
Дейност 4.4 Подобряване на образа на
българското висше образование в чужбина.
Мярка 4.4.1 Провеждане на активна марке
тингова дейност за представяне на българските
висши училища в чужбина и привличане на
чуждестранни студенти, особено сред българ
ските общности извън политическите граници
на страната.
Цел 5. Стимулиране на участието на младите преподаватели.
Дейност 5.1 Създаване на по-добро възрастово съответствие между преподаватели и
студенти чрез насърчаване на повече млади
хора да участват в конкурси за преподаватели.
Мярка 5.1.1 Създаване на стандарти, които
гарантират назначаването на преподаватели,
притежаващи лични и професионални знания
и умения, осигуряващи високо качество на
преподаване и формиране на взаимно доверие
с обучаваните студенти.
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Мярка 5.1.2 Подпомагане на младите пре
подаватели да се развиват и хабилитират
в кратки срокове при запазване на високи
академични изисквания.
Мярка 5.1.3 Преглед и допълване на правил
ниците на ВУ с цел да се осигури съчетание на
качественото обучение с личностно удовлетво
рение от преподаването и от възможностите
за академично израстване.
Дейност 5.2 Създаване на условия за повишаване на изследователските инициативи
и изследователския капацитет на младите
преподаватели.
Мярка 5.2.1 Използване на магистърските
програми за подготовка на бъдещи докторант
ски разработки и преход към преподавателска
работа при изявени студенти с изследователска
нагласа и умения за общуване с аудиторията.
Мярка 5.2.2 Разтоварване от прекомерна пре
подавателска или административна дейност
и предоставяне на време и възможности за
разширяване на знанията на преподаватели
те, развиване на преподавателските умения,
и подготовката и ръководството на научни
проекти, вкл. с участието на студенти.
Мярка 5.2.3 Осигуряване на възможности
за квалификация – чуждоезиково обучение,
ИКТ, изследователски умения.
Мярка 5.2.4 Включване в международни
проекти и университетски мрежи за осъ
ществяване на съвместна изследователска и
публикационна дейност.
Мярка 5.2.5 Създаване на университетски
фондове за финансово осигуряване на учас
тието в меж дународни нау чни програми,
конференции, симпозиуми и практики.
Дейност 5.3 Създаване на по-добри условия
за работа и заплащане.
Мярка 5.3.1 Осигуряване на самостоятелно
работно място, оборудвано високотехноло
гично.
Мярка 5.3.2 Осигуряване на институционална подкрепа във всяко ВУ за намаляване
въздействието на демотивиращите фактори
като: слаба мотивация на част от студентите,
високото равнище на стрес, неблагоприятни
условия на работа, включително технологич
ната среда и човешките взаимоотношения.
Мярка 5.3.3 Критериите за атестация на
преподавателите да се свържат със степента,
в която младите преподаватели насърчават
и осъществяват задълбоченото учене на сту
дентите за постигане на трайни знания, а не
повърхностното обучение.
Мярка 5.3.4 Предви ж дане в държавни я
бюджет на възможността за въвеждане на
заплащане на младите преподаватели в дадено
професионално направление не по-малко от
средната заплата на реализиращите се сту
денти от същото направление.
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Цел 6. Активизиране на научната дейност
във висшите училища.
Дейност 6.1 Стимулиране на научно-изследователската дейност във ВУ.
Мярка 6.1.1 Включване в системите за акре
дитация и атестация на обективни критерии
за отчитане на научните и научно-приложните
резултати през отчетния период: публикации в
реферирани и индексирани списания, привле
чени средства от научни и научно-приложни
договори, съотношение преподаватели/защи
тили докторанти и др.
Мярка 6.1.2 Оформяне на субсидията за
изследователските ПН в две ясно обособени
части – за издръжка на обучението на сту
дентите и за научни изследвания. Размерът
на субсидията за научни изследвания да се
определя по обективни критерии за научните
резултати, отбелязани през предходен период
(публикации, цитати, регистрирани патенти,
привлечени средства от научни и научно-при
ложни договори и др). Субсидията за научни
изследвания постепенно да нараства, докато
през 2025 г. достигне поне 40 % дял от общата
субсидия за изследователските ПН.
Мярка 6.1.3 Анализ на причините за отпа
дане на докторантите по време на докторан
турата, за незавършване на дисертационния
труд и за недостигане до защита и взимане
на мерки за предотвратяване на тези явления;
Мярка 6.1.4 Регулярно актуализиране на
размера на стипендиите на докторантите,
като се поддържа на ниво поне 150 % от
минималната работна заплата. Въвеждане на
национална система за отчитане и контрол
на ефективното използване на средствата,
отпускани за обучение на докторанти.
Мярка 6.1.5 Регламентиране и ресурсно
осигуряване на дейността на докторантски
училища.
Мярка 6.1.6 Въвеждане на коефициенти в
държавната субсидия, отпускана за обучение
в различните образователни степени (напр.,
4 за докторант, 2 за магистър и 1 за бакалавър),
които да отразяват съществените различия
в стойността на обучението в съответната
степен.
Мярка 6.1.7 Регламентиране и ресурсно
осигуряване на научна специализация (пост
докторантура).
Мярка 6.1.8 Регламентиране на статуса и на
условията за прием и обучение на докторанти,
които са финансирани по научни проекти
(проектни докторантури).
Мярка 6.1.9 Освобождаване от такси на
докторантите в приоритетни за държавата
професионални направления и защитени спе
циалности, както и на докторанти, назначени
по научни проекти с публично финансиране.
Мярка 6.1.10 Осигуряване на безплатен курс
по български език за чуждестранните докто
ранти в приоритетни за държавата професионални направления и защитени специалности.
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Мярка 6.1.11 Улесняване на процеса по
кандидатстване и привличане на докторанти
от държави извън ЕС и ЕИП.
Дейност 6.2 Подобряване на организацията
на научно-изследователската дейност във ВУ.
Мярка 6.2.1 Дефиниране на правила за из
ползването на субсидията за научни изследва
ния за реализиране на целеви научни програми
на ВУ и за стимулиране на преподавателите
с високи научни постижения.
Мярка 6.2.2 Стимулиране на кооперирането
между ВУ, а също и на ВУ с институтите на
БАН и ССА за подготовката и изпълнение
то на общи научни проекти и за съвместно
обучение чрез общи магистърски и докторски
програми със споделени човешки и матери
ални ресурси.
Мярка 6.2.3 Създаване на възможност и
осиг у ряване на услови я БА Н да обу чава
самостоятелно определен брой студенти в
магистърски програми, с цел оползотворяване
на научния потенциал за подготовка на док
торанти, респективно високо квалифицирани
кадри с насоченост към научните изследвания.
Мярка 6.2.4 Въвеждане на ефективна, единна
за ВО система за превенция и контрол на пла
гиатството при публикуване на научни трудове
и в конкурсите за академично израстване.
Мярка 6.2.5 Създаване към НАЦИД на
национален репозиториум за научната про
дукция на българските учени и стимулиране
на отворения достъп до резултати от научни
изследвания, финансирани с публични сред
ства, чрез публикуване в Българския портал
за отворена наука (bpos.bg).
Цел 7. Изграждане на ефективна връзка
образование-наука-бизнес.
Дейност 7.1 Създаване на система за регулярно актуализиране на учебното съдържание
в съответствие с най-новите постижения на
науката и технологиите.
Мярка 7.1.1 Актуализиране на съдържанието
на учебните планове и програми, както и на
придружаващите ги образователни материали
във всички ВУ, така че да съответстват на
съвременните научни и технологични знания.
Мярка 7.1.2 Включване на обучението чрез
разработване на проекти и решаване на прак
тически задания във всички учебни планове,
съобразно тяхната специфика, за изграждане
на съответните компетентности у студентите.
Мярка 7.1.3 Създаване във всяко ВУ на
система за периодичен преглед, оценка на
актуалността и формулиране на предложения
за подобряване на учебното съдържание от
външни за ВУ специалисти (учени и практици).
Мярка 7.1.4 Вк лючване в периодичната
атестация на преподавателите на показатели,
които обективно отчитат актуалността на
преподавания материал от гледна точка на
неговото научно и технологично ниво.
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Дейност 7.2 Активизиране на партньорството на ВУ с работодателите и държавата в
образователната дейност и продължаващото
обучение.
Мярка 7.2.1 Подпомагане на развитието на
дуалното обучение във висшето образование
и на други форми за съвместно обучение
(инкубатори, летни школи, кариерни събития
и др.) от ВУ и работодателите.
Мярка 7.2.2 По-тясна координация между ВУ,
работодателите и държавата за осъществяване
на програми за продължаващо обучение, ква
лификация и преквалификация като основно
средство за адаптиране към променящите се
изисквания на пазара на труда.
Мярка 7.2.3 Стимулиране на привличането
на специалисти с богат практически опит като
преподаватели в българските висши училища.
Мярка 7.2.4 Стимулиране на междусектор
ното кариерно развитие от академична към
практическа реализация и обратно.
Мярка 7.2.5 Създаване и подпомагане на
дейността на центрове за учене през целия
живот към ВУ.
Дейност 7.3 Активизиране на партньорството на ВУ с бизнеса и държавата в научните
изследвания.
Мярка 7.3.1 Създаване на законова въз
можност и стимулиране на развитието на
докторски програми със смесено финансиране
от държавата и бизнеса по теми от интерес
за бизнеса.
Мярка 7.3.2 Стимулиране на приложни из
следователски програми, вкл. и чрез смесено
публично-частно финансиране, за развитие
на иновации с потенциал за повишаване
на конкурентоспособността на българската
икономика.
Мярка 7.3.3 Включване на обучението по
иновации, предприемачество и интелектуална
собственост във всички академични планове и
програми (с изключение на някои специфични
професионални направления като теология и
философия) според спецификата на професи
оналното направление и на образователната
степен.
Мярка 7.3.4 Подпомагане и стимулиране на
предприемаческата дейност на студентите и
преподавателите чрез подходящи академични,
организационни и финансови мерки.
Мярка 7.3.5 Стимулиране на предоставяне
то от ВУ на консултантски и образователни
услуги както за фирми, така и за държавни,
регионални и други публични структури.
Мярка 7.3.6 Включване на активностите при
ръководство и участие в научно-приложни
проекти в критериите за академично израст
ване и атестиране на академичния състав.
Мярка 7.3.7 Създаване и ресурсно осигуря
ване във ВУ на система за създаване и защита
на интелектуалната собственост, включваща
правилник и структура за реализация на ре
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зултатите от научните изследвания и на други
обекти на интелектуалната собственост, както
и за обучение на студентите и преподавателите
по защита на интелектуалната собственост.
Мярка 7.3.8 Създаване и ресурсно осигу
ряване на национална система от офиси за
трансфер на технологии, включваща изсле
дователските ВУ. Идентифициране на водещи
офиси за трансфер на технологии, които да
подпомагат експертно и методически остана
лите офиси по отношение на дейностите, свър
зани със защитата и стопанската реализация
на интелектуалната собственост, създадена
в резултат на научни изследвания във ВУ и
научните организации.
Цел 8. Повишаване на ролята на ВУ като
активен фактор за регионално развитие.
Дейност 8.1 Създаване и използване на
национална карта на висшето образование
в Република България (НКВОРБ).
Мярка 8.1.1 Създаване на НКВОРБ, която
идентифицира потребностите за развитие на
висшето образование по региони и на наличния
ресурс от преподаватели и потенциални кан
дидат-студенти, отчитайки и възможностите
за привличане на чуждестранни студенти и
на българи живеещи в чужбина.
Мярка 8.1.2 Използване на информацията
от НКВОРБ, работодателите и ресорните
министерства за допълнително развиване на
системата за контролиран от държавата субси
диран прием в държавните ВУ, в съответствие
с националните и регионални потребности и
с прогнозите за бъдещо развитие на пазара
на труда.
Мярка 8.1.3 Регламентиране на процедури,
чрез които информацията от НКВОРБ да се
използва за балансирано развитие на мрежата
от висши училища според потребностите на
регионите и според реалните възможности.
Мярка 8.1.4 Създаване на система за пери
одичен преглед и актуализиране на НКВОРБ
с участието на представители на Съвета на
рек тори те, МТСП, МРРБ, Национа лното
сдружение на общините и национално пред
ставителните организации на работниците и
служителите и на работодателите.
Мярка 8.1.5 Системни усилия на наци
онално и регионално ниво за преодоляване
на съществуващите реални социални и реги
онални неравенства в достъпа до ВО, напр.
чрез подкрепа на подготвителни курсове за
кандидат-студенти сред уязвими групи и в
определени региони.
Дейност 8.2 Активизиране на партньорството на ВУ с регионалните власти по отношение на интелигентната специализация
и развитието на регионите.
Мярка 8.2.1 Подпомагане на подготовката
на съвместни стратегически документи за
развитие на отделните региони с участието
на висшите училища. Развитие на съвмест
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ните стратегически цели в хармонизирани
конкретни планове за развитие на регионите
и на ВУ.
Мярка 8.2.2 Стимулиране на участието на
ВУ в решаването на проблеми, идентифи
цирани като приоритетни от регионалните
власти чрез целево национално и регионално
финансиране (проектно и програмно).
Мярка 8.2.3 Регламентиране и активизиране
на ролята на регионалните ръководства, чрез
съветите на настоятелите и други подходящи
форми, при подготовката, регулярното просле
дяване и отчитането на мандатните програми
на ректорските ръководства по отношение на
съответствието с потребностите на региона.
Мярка 8.2.4 Подпомагане и стимулиране на
развитието на обучителни програми за след
дипломна квалификация и преквалификация
(учене през целия живот), които съответстват
на потребностите на региона.
Мярка 8.2.5. В силните икономически ре
гиони създаване на регионални фондове за
развитие на научни изследвания и иновации.
Цел 9. Подобряване на управлението на ВУ
и на системата за оценяване и акредитация.
Дейност 9.1 Гарантиране на академичната
отговорност и обществения интерес във ВУ.
Мярка 9.1.1 Ясно законово регламентиране
на състава и на правомощията на съветите
на настоятелите на ВУ.
Мярка 9.1.2 Превръщане на договорите
между министъра на образованието и наука
та и избраните ректори в държавните висши
училища в гарант за реформи и инструмент
за отговорно и ефективно управление.
Мярка 9.1.3 Обвързване на размера на дър
жавната субсидия с изпълнението на договора
между министъра на образованието и науката
и ректора.
Мярка 9.1.4 Назначаване на служителите за
предварителен финансов контрол по ЗФУКПС
във ВУ от министъра на образованието и
науката.
Мярка 9.1.5 Стимулиране на въвеждането
на информационни системи с цел повишава
не на прозрачността и взаимен контрол на
ректорското ръководство и ръководителите
на основни звена.
Мярка 9.1.6 Развитие, усъвършенстване и
интегриране на регистрите за висшето образо
вание, поддържани от НАЦИД, като източник
на обективна статистическа информация и
инструмент в помощ на формирането на по
литики и взимането на управленски решения
относно развитието на висшето образование.
Дейност 9.2 Превръщане на акредитацията в обективен инструмент на външното
оценяване.
Мярка 9.2.1 Включване на повече чуждес
транни експерти при акредитацията.
Мярка 9.2.2 Приемане на ясни и обективно
измерими индикатори за различните видове
акредитационни процедури.
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Мярка 9.2.3 Заместване на докладите за
самооценка на ВУ с подаване на конкретни
данни по обективно измеримите критерии.
Мярка 9.2.4 Създаване на обща за висшите
училища, НАЦИД, НАОА и МОН електронна
платформа, съдържаща данните, необходими
за акредитационните процедури.
Мярка 9.2.5 Засилване на аналитичния
потенциал на НАОА, като оценките да са
обвързани и с реализирането на визията и
програмата за развитие на ПН и ВУ.
Цел 10. Подобряване на структурата и
ефикасността на висшето образование.
Дейност 10.1 Развиване на свързаност
между висшите училища в страната и споделяне на общи ресурси за обучение и научни
изследвания.
Мярка 10.1.1 Стимулиране на система за
съвместно използване на материалната база
(учебни лаборатории, обучителни бази, спорт
ни бази и др.) от две и повече висши училища
и/или научни институти с цел повишаване на
качеството и ефективността на обучението.
Мярка 10.1.2 Подпомагане на обмена и на
споделеното използване на преподаватели от
две и повече висши училища, както и на спе
циалисти от научни институти, разположени
в един и същи регион, по базови дисциплини
като математика, физика, химия, чужд език,
спорт и др.
Мярка 10.1.3 Стимулиране на развитието
на интердисциплинарни учебни планове и
на хибридни специалности, комбиниращи
дисциплини от две и повече професионални
направления, които се осъществяват от две
или повече висши училища.
Мярка 10.1.4 Доразвиване и обогатяване на
системата от национални научни програми
за обединяване на капацитета и дейностите
на висши училища и научни организации за
решаване на обществено значими научни и
научно-приложни проблеми.
Мярка 10.1.5 Стимулиране на развиването на
регионални и на тематични клъстери между
няколко висши училища и фирми за съвмест
но разработване на обекти на интелектуална
собственост и иновации, даващи конкурентно
предимство на глобалните пазари, при зачи
тане на интелектуалната собственост на ВУ
при стопанската реализация на тези обекти.
Мярка 10.1.6 Стимулиране на обединяване
то на висши училища и научни организации
(вкл. институти на БАН и ССА) на доброволен
принцип и на създаването на консорциуми за
висше образование.
Дейност 10.2 Дефиниране на изследователски, образователни и професионални висши
училища с ясно очертана специфика.
Мярка 10.2.1 Дефиниране на ВУ и на отделни
професионални направления във ВУ като из
следователски въз основа на обективни крите
рии, като броя на публикациите в реферирани
и индексирани издания (вкл. патенти) и други

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

критерии според спецификата на съответната
научна област, нормирани спрямо броя пре
подаватели. Например, изследователско ВУ
може да е това, в което всички ПН обучават
магистри и поне 50 % от действащите студенти
се обучават в изследователски ПН.
Мярка 10.2.2 Дефиниране на образовател
ни висши училища, които обучават само
бакалаври и магистри или в които делът на
студентите, обучавани в изследователски ПН,
не е висок. Например, образователни могат
да са тези ВУ, в които делът на действащите
студенти, обучавани в изследователски ПН, е
по-нисък от 50 % от общия брой действащи
студенти в даденото ВУ.
Мярка 10.2.3 Очертаване в НКВОРБ на ре
гионалните потребностите от колежи, които
обучават само професионални бакалаври.
Мярка 10.2.4 Въвеждане на специфични
критерии и отделни класации при оценяването
на различните видове висши училища чрез
Рейтинговата система.
Мярка 10.2.5 Законово регламентиране на
различията по отношение на изискванията,
финансирането, акредитацията, организаци
ята на обучението, научните изследвания,
управлението и другите присъщи дейности
на съответните видове висши училища.
Мярка 10.2.6 Дефиниране на обективни
критерии и процедура за трансформиране на
един вид висше училище в друг при наличие
на обществена необходимост и на необходимия
човешки и материален ресурс (или при загуба
на необходимост и/или ресурси).
Дейност 10.3 Въвеждане на по-гъвкава
система за продължителността на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.
Мярка 10.3.1 Да се въведе законодателно
възможност за редовно и дистанционно обуче
ние в ОКС „бакалавър“ с продължителност от
3 академични години, като продължителността
за дадено професионално направление да е
еднаква за всички висши училища в страната.
Пояснения: Преминаването към 3-годишно
обучение в ОКС „бакалавър“ ще се осъщест
вява само при наличие на консенсус между
всички ВУ, обучаващи в съответното ПН, че
може да се осигури качествено обучение в
рамките на 3 академични години. Разликата
между ОКС „бакалавър“ и ОКС „професи
онален бакалавър“ е в целите и съдържанието
на обучението – ОКС „професионален бакала
вър“ осъществява специализиращо обучение
за дадена професия, докато ОКС „бакалавър“
е широко образователна степен, независимо
от продължителността на обучението в нея.
Мярка 10.3.2 Да се осигури държавно суб
сидиране на редовно, дистанционно и задочно
обучение в ОКС „магистър“ с продължител
ност от 2 години, ако то надгражда 3-годишно
обучение в ОКС „бакалавър“.
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Мярка 10.3.3 Чрез национални и/или опе
ративни програми да се осигури субсидиране
за допълнителна квалификация и/или прек
валификация, вкл. и чрез завършване на ОКС
„магистър“ за лица, които са придобили висше
образование преди повече от 5 години (в т.ч.
и лица завършили ОКС „магистър“).
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
По Цел 1. Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите
и създаване на нови учебни програми.
Р1.1 Разработен и внедрен механизъм за
регулярно осъвременяване на съществува
щите и създаване на нови учебни планове и
програми във всяко ВУ;
Р1.2 Усъвършенствани профили на ком
петентностите на всяка специалност и по
стигнат баланс между различните видове
компетентности;
Р1.3 Въведени интегрални учебни плано
ве и хибридни дисциплини, които включват
преподаватели от различни научни области
и професионални направления;
Р1.4 Включени във всички учебни планове
на дисциплини и на практическо обучение
по новите дигитални технологии и на базово
обучение по алгоритмично мислене;
Р1.5 Изградени научни инфраструктури
в партньорство с бизнеса за приоритетни
специалности;
Р1.6 Включени социални и/или хумани
тарни дисциплини в учебните планове на
другите професионални направления, на дис
циплини от точните науки в хуманитарните
и социалните направления, както и спортни
дисциплини в учебните планове на всички
специалности;
Р1.7 По-нататъшно развитие и поддържане
на механизмите за проследяване на реализа
цията на дипломираните студенти на ниво
ВУ, ПН и на национално ниво;
Р1.8 Реализирана национална програма
за популяризиране и развитие на масовия
университетски спорт, която е активизирала
участието на студентите в спортни дейности;
Р1.9 Съществено подобрена и модерни
зирана спортна база във висшите училища;
Р1.10 Създадена система за подкрепа и
финансиране на подготовката и участието на
водещите спортисти от ВУ в студентските и
националните първенства.
По Цел 2. Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение.
Р2.1 Функциониращи Центрове за обучител
ни ресурси във ВУ, в които се обучават поне
50 % от действащите студенти и създаване на
устойчива система за обучение на препода
ватели в съвременни методи на преподаване,
изпитване и оценяване;
Р2.2 Визуализиране на над 50 % от обра
зователните материали;
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Р2.3 Повишено техническо, технологично
и информационно ниво на преподавателите
и служителите във ВУ;
Р2.4 Вградени форми и методи в процеса
на обучение и в научните изследвания, ко
ито използват изкуствен интелект във ВУ, в
които се обучават поне 50 % от действащите
студенти;
Р2.5 Създадена университетска дигитална
среда, осигуряваща непрекъсната интелекту
ална стимулация и възможност за електронно
дистанционно обучение;
Р2.6 Включени в акредитацията показате
ли, които оценяват и насърчават качеството,
ефикасността и ефективността на аудиторното
и библиотечното обзавеждане;
Р2.7 Висок дял на завършващи студенти с
развито абстрактно, асоциативно и творческо
мислене, потвърден от работодателите им;
Р2.8 Висок дял на практическо обучение,
насочено от ясно заявени потребности на
работодателите и предварително договорени
работни места.
По Цел 3. Подобряване на организацията и
на ефективността на образованието във ВУ.
Р3.1 Увеличено финансиране за ВО – с
20 % годишно за обучение и с 10 млн. лв.
годишно за научна дейност (институционално
финансиране на ВУ съгласно чл. 91, ал. 1, т. 2
и чл. 91, ал. 9) ежегодно до 2030 г.;
Р3.2 Въведен финансов модел, който стиму
лира качеството на образованието и високите
научно-изследователски резултати;
Р3.3 Редуциран прием в ПН в съответ
ните ВУ с най-ниско качество в рамките на
направлението;
Р3.4 Намален брой на ПН с ниско качество
и ниска степен на реализация на завършилите
студенти в съответните ВУ;
Р3.5 Повишен брой у чебни планове и
учебни програми, изготвени с участието на
представители на бизнеса и други външни
партньори;
Р3.6 Повишен брой съвместни бакалавърски
и магистърски специалности;
Р3.7 Повишен брой специалности и про
грами с издаване на двойни дипломи;
Р3.8 Увеличен брой общи магистратури и
докторантури между БАН, ССА и ВУ;
Р3.9 Увеличен брой ВУ, реално прилагащи
кредитната система, вкл. при мобилност.
По Цел 4. Интернационализация на висшето образование и включване в международни
образователни и научни мрежи.
Р4.1 Поне 50 % от българските висши
училища, включени в мрежи от европейски
университети;
Р4.2 Увеличен дял на студентите, които се
обучават в съвместни образователни програми
между български и чуждестранни ВУ, както
и в специалности и програми на чужд език;
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Р4.3 Увеличен брой на чуждестранните
ст уденти, вк лючително и от българските
общности зад граница, и преподаватели в
българските висши училища;
Р4.4 Увеличен брой на мобилностите, реализирани от българските студенти, док
торанти и преподаватели в чуждестранни
университети и висши училища;
Р4.5 Увеличен брой учебници, учебни пома
гала и монографични трудове на чужди езици.
По Цел 5. Стимулиране на участието на
младите преподаватели.
Р5.1 Подобрена комуникация между пре
подавателите и студентите, съобразно специ
фичните особености на различните генерации
студенти;
Р5.2 Добре мотивирани млади преподавате
ли, обединени в гъвкави междууниверситетски
академични, културни и спортни програми;
Р5.3 Висока степен на експертна ангажи
раност на младите преподаватели, насочена
към местната и централната власт;
Р5.4 Нарастващ брой докторанти, участва
щи в конкурси за асистенти;
Р5.5 Стимулираща младите преподаватели
материална, социална и икономическа сре
да, водеща до подобрена преподавателска и
научна дейност;
Р5.6 Университетски фондове за финансово
осигуряване на участието на млади препо
даватели в международни научни програми,
конференции, симпозиуми и практики.
По Цел 6. Aктивизиране на научната дейност във висшите училища.
Р6.1 Обособени две части на субсидията
за изследователските ПН – за издръжка на
обучението и за научни изследвания, като
размерът на субсидията за научни изследва
ния се определя по обективни критерии за
научните резултати и е не по-малко от 40 %
от общата субсидия;
Р6.2 Размер на стипендиите на докторан
тите, който е на ниво поне 150 % от мини
малната работна заплата;
Р6.3 Въведени коефициенти в държавната
субсидия, отпускана за обучение в различни
те образователни степени, които отразяват
съществените различия в стойността на обу
чението в съответната степен;
Р6.4 Законово регламентиране и ресурсно
осигуряване на научна специализация под
формата на постдокторантура;
Р6.5 Въведена национа лна система за
превенция и контрол на плагиатството при
публикуване на научни трудове и в конкурсите
за академично израстване.
По Цел 7. Изграждане на ефективна връзка
образование-наука-бизнес.
Р7.1 Развито дуално обучение във висшето
образование в ПН с техническа насоченост,
в които се обучават поне 50 % от всички
действащи студенти в ПН с такава насоченост;
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Р7.2 Създадени центрове за учене през
целия живот към поне 50 % от ВУ;
Р7.3 Създадена система във всяко ВУ за
регулярно актуализиране на учебното съдържа
ние в съответствие с най-новите постижения
на науката и технологиите;
Р7.4 Нормативно регламентирана възмож
ност за развитие на докторски и постдокто
рантски програми със смесено финансиране
от държавата и бизнеса;
Р7.5 Включени обучителни курсове по ино
вации, защита на интелектуална собственост
и предприемачество в 80 % от академичните
учебни планове;
Р7.6 Създадени и функциониращи поне 100
фирми към ВУ, които комерсиализират научни
идеи и иновации в практиката.
По Цел 8. Повишаване на ролята на ВУ
като активен фактор за регионално развитие.
Р8.1 Създадена национална карта на вис
шето образование в Република Българи я
(НКВОРБ) и на система за нейното използ
ване, периодичен преглед и актуализиране;
Р8.2 Създадени и изпълнявани съвместни
стратегически програми между ВУ и реги
оналните власти за обу чение, у чене през
целия живот, приложни научни изследвания
и иновации в полза на региона за всеки от
основните региони на планиране.
По Цел 9. Подобряване на управлението на
ВУ и на системата за оценяване и акредитация.
Р9.1 Приети и изпълнявани програми за
стратегическото развитие на всяко ВУ;
Р9.2 Ясно регламентирани правомощия на
съветите на настоятелите на ВУ в ЗВО;
Р9.3 Сключени договори между министъра
на образованието и науката и ректорите на
всички държавни ВУ;
Р9.4 Размер на държавната субсидия за ви
сшите училища, обвързан с изпълнението на
договора между министъра на образованието
и науката и ректора;
Р9.5 Назначени служители за предварите
лен финансов контрол по ЗФУКПС във ВУ
от министъра на образованието и науката;
Р9.6 Въведени унифицирани информаци
онни системи във всички ВУ;
Р9.7 Във всяко ВУ са въведени вътрешни
системи за управление на качеството, които са
основани на описание и анализ на ключовите
процеси и дейности на висшето училище и
тяхната взаимосвързаност; включват система
за вътрешни одити по качеството; обвързани
са с вътрешните правила за работната заплата
въз основа на количеството и качеството на
преподаването и на научно-изследователската
работа на членовете на академичния състав;
с повишени изисквания при атестация на
преподавателите; и включващи ефективен
механизъм за отчитане на мнението на сту
дентите;
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Р9.8 Увеличен брой включени чуждестранни
експерти при акредитацията;
Р9.9 Въведена стандартизирана методика,
която отчита максимално обективно качест
вото на образованието в различните ВУ и ги
диференцира успешно;
Р9.10 Докладите-самооценка на ВУ за
местени с подаване на конкретни данни по
обективно измеримите критерии в информа
ционната система на НАОА;
Р9.11 Създадена обща за всички ВУ, НАОА
и НАЦИД информационна система, която
редовно захранва с данни необходимите за
акредитацията критерии.
По Цел 10. Подобряване на структурата и
ефикасността на висшето образование.
Р10.1 Развита система за споделено използ
ване на материална база и преподаватели от
ВУ, която осигурява по-високо качество и
ефикасност на обучението;
Р10.2 Законово регламентирана и развита
система за предоставяне на обучение по ин
тердисциплинарни учебни планове и хибрид
ни специалности, осъществявани от две или
повече висши училища;
Р10.3 Създадена и оптимизирана, добре
функционираща система от изследователски
и образователни ВУ и самостоятелни колежи
с ясно очертана специфика;
Р10.4 Всички изследователски ВУ и колежи
са включени в регионални и/или тематични
клъстери с фирми за съвместно развитие на
иновации;
Р10.5 Въведена законодателно възможност
за редовно обучение в ОКС „бакалавър“ с
продължителност от 3 академични години, със
съответно съкращаване на срока за задочно
и дистанционно обучение;
Р10.6 Осигурено държавно субсидиране на
обучението в ОКС „магистър“ с продължител
ност от 2 години, ако надгражда 3-годишно
обучение в ОКС „бакалавър“.
8. ОРГАНИЗАЦИ Я, КОНТРОЛ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
8.1. Организация на изпълнението на
стратегията
Отговорен държавен орган за изпълнение
на настоящата Стратегия е Министерският
съвет, който има следните функции в тази
връзка:
· Приема многогодишен оперативен план
за изпълнение на Стратегията;
· Координира изпълнението на оперативния
план от държавните органи;
· Периодично, но не по-рядко от всяка
2-ра година, приема отчет за изпълнението
на оперативния план и актуализиран план за
следващия период;
· При необходимост прави предложения
пред Народното събрание за актуализация
на Стратегията;
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· Включва целите, дейностите и мерките
залегнали в стратегията при разработване
то на Националната програма за развитие,
Споразумението за партньорство с ЕК за
съответния програмен период, дългосрочните
и краткосрочни бюджетни прогнози, Закона
за държавния бюджет и други програмни,
нормативни и финансови държавни документи.
Оперативната дейност по изпълнение на
Стратегията се осъществява от Министерството на образованието и науката, което
има следните функции:
· Подготвя проекти на документи във
връзка с изпълнението на стратегията, които
представя за разглеждане от Министерския
съвет, включително и проекти за актуализация
на Стратегията;
· Подготвя предложения за промени в
закони и други нормативни актове за изпъл
нение на стратегията;
· При подготовка на предложенията ги съгласува с други заинтересовани министерства,
държавни органи, висши училища, социалните
партньори и академичната общност;
· Оказва методическа помощ и подпо
мага дейностите на другите министерства и
държавни, областни и общински органи по
изпълнение на стратегията.
Ресорните министерства, съгласувано с
Министерството на образованието и науката,
осъществяват дейностите за развитие на висшето образование в съответния ресор, като
използват мерките, предвидени в стратегията.
В рамките на компетенциите си Министерството на външните работи оказва съдействие на Министерството на образованието и
науката и на висшите училища за привлича
не на студенти, докторанти, постдокторанти
и преподаватели от чужбина, а също и за
подпомагане на мобилността на студентите,
преподавателите и служителите от българ
ските ВУ.
За подпомагане дейността на държавните
органи по изпълнение на Стратегията ще бъде
създаден Обществен съвет за развитие на
висшето образование в Република България,
който включва представители на Съвета на
Ректорите на висшите училища в Република
България, БАН, ССА, НПСС, НАОА, Националното сдружение на общините в Република
България, Асоциацията на организациите на
българските работодатели, национално пред
ставените синдикални организации и на акаде
мичната общност. Към съвета могат да бъдат
асоциирани представители на МОН, НАЦИД,
МТСП, ресорни министерства, национално
представените работодателски организации и
др. Съветът ще има аналитични функции по
отношение на развитието на висшето образо
ване и на изпълнението на Стратегията, ще
следи за успешно реализиране на Стратегията
и нейното актуализиране. Основна функция на
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Съвета е да подготвя периодични аналитични
доклади, които да придружават отчетите на
МОН по изпълнението на Стратегията.
Общественият съвет играе ролята и на
обществен аналитичен център по проблемите
на ВО, който организира широки обществе
ни обсъждания, експертни обсъждания по
специфични актуални въпроси, анализира и
предлага решения в областта на висшето об
разование и подпомага структурите на МОН
при формулиране на държавните приоритети
в областта на ВО, отчитайки спецификата на
различните региони и висши училища.
8.2. Контрол по изпълнението на Стратегията
Контролът по изпълнение на Стратегията се
осъществява от Народното събрание. Народ
ното събрание разглежда и приема отчетите
на Министерския съвет за изпълнението на
Стратегията и при необходимост я актуализи
ра. Ресорната комисия на Народното събрание
разглежда отчетите на Министерския съвет за
изпълнение на Стратегията и докладите към
тях от Обществения съвет. При съществено
неизпълнение на стратегията комисията може
да предложи на Министерския съвет промени
в организацията по изпълнение на стратегия
та, включително и в състава на отговорните
държавни органи.
Обществен контрол върху изпълнението
на дейностите по стратегията се осъщест
вява от академичната общност, социалните
партньори, представители на обществото и
на работодателите, които имат отношение
към развитието на висшето образование в
Република България.
8.3. Инструменти и финансиране на изпълнението на Стратегията
Инструменти за реализиране на дейностите,
предвидени в Стратегията са: изменения и до
пълнения към Закона за висшето образование,
Закона за развитие на академичния състав в
Република България, Закона за насърчаване
на научните изследвания и правилниците за
тяхното прилагане; изменения и допълнения
в решенията и постановленията на МС; на
ционални програми в областта на висшето
образование; национални научни програми;
целеви операции по програми съфинансирани
от европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ); изменения в правилниците
на висшите училища и др. Използването на
тези инструменти за реализиране на кон
кретните дейности и мерки в Стратегията е
детайлизирано в Приложение 1.
Финансирането на изпълнението на насто
ящата Стратегия се осъществява със средства
от държавния бюджет, средства от ЕСИФ,
програмите на ЕС „Еразъм+“ и „Хоризонт
Европа“, както и чрез дарения, спонсорство и
други източници. Бюджетът и източниците на
финансиране ще бъдат описани в оперативния
план за изпълнение на Стратегията.
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Приложение 1. Списък на дейностите, мерките и инструментите за постигане на целите на
Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021 – 2030 г.
Дейности

Мерки

Инструменти

Цел 1. Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни
планове и програми.
1.1 Утвърждаване
на разбирането за
компетентностите
като динамична
система от знания,
умения и нагласи
и н а ко м п е т е н т ностни я под ход
като приоритетен
във висшето образование.

1.1.1 Развитие на профилите на компетентностите на всяка специалност
от гледна точка на изискванията за успешна личностна и професионална
реализация в условията на дигитална трансформация, мобилни общества
и динамичен пазар на труда.
1.1.2 Постигане на баланс между развитието на когнитивни (включител
но аналитични и дигитални) и некогнитивни (включително социални и
емоционални) компетентности.
1.1.3 Стимулиране на развитието на ключовите компетентности за учене
през целия живот, компетентност по чужди езици, граждански и социални
компетентности, общи цифрови компетентности.
1.1.4 Стимулиране на развитието на функционални компетентности и
умения за креативно и критично мислене, комуникативност, работа в
екип, лидерство, създаване и използване на алгоритми и за кодиране.

О П Н О И Р, П О,
промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми

1.2 Засилване на
обучението по съв-
ременни дигиталн и т ех но лог и и и
на междудисциплинарните връзки в
учебните планове
и програми.

1.2.1 Включване във всички учебни планове на дисциплини и на практи
ческо обучение по нови дигитални технологии като изкуствен интелект
(AI), добавена реалност (AR), изкуствена реалност (VR) и други, както и
на базово обучение за развиване на умения за алгоритмично мислене и
решаване на алгоритмични проблеми.
1.2.2 Засилване на интердисциплинарния подход при подготовката на
учебните планове и програми, и въвеждане на хибридни дисциплини,
които включват преподаватели от различни научни области и професи
онални направления.
1.2.3 Включване на няколко социални и/или хуманитарни дисциплини
(философия, социология, политология, изкуство и др.) в учебните планове
на другите професионални направления, както и на уводни дисциплини
от точните науки (математика, информатика, природни науки и др.) в
хуманитарните и социалните направления.

ОПНОИР, ПО,
промени в учеб
н и т е п л а нов е и
прог рами, наци
онална програма
ОПНОИР, ПО,
промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Доп ъ лнени я в
ЗВО, промени в
учебните планове
и програми

1. 3 Засилване на
сътрудничеството
между висшите
училища, бизнеса,
п рофесиона лни те
организации и държавата при обсъждането на учебните
планове и програми, практическата
подготовка и кариерното ориентиране на студентите.

1.3.1 Осигуряване на засилена практическа подготовка на студентите за
придобиване на компетентности и качества, търсени на пазара на труда,
чрез включване в преподаването на специалисти от практиката, покриващи
предварително определени критерии за квалификация, дуално обучение
и осигуряване на студентски стажове и практики.
1.3.2 Стимулиране на привличането на представители на бизнеса и на
държавната администрация при обсъждането на учебните планове и
учебните програми по определени дисциплини.
1.3.3 Стимулиране (включително финансово) на изграждането и поддър
жането на научни инфраструктури в партньорство с БАН, ССА и бизнеса
за приоритетните специалности.

Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
прог рами, наци
онална програма,
ПО
Промени в п ра
вилниците на ВУ

1.4 Активизиране
на спортната дейност във висшите
училища, повишаване на качеството
на тренировъчнат а и с ъ с т е з ат е лната дейности, и
изграждане на съвременна спортна
база.

1.4.1 Разработване и реализиране на финансово обезпечена 10-годишна
национална програма за изграждане и реконструкция на спортни обекти
и съоръжения и модернизиране на спортната база във висшите училища,
която ежегодно да се актуализира и в която приоритет имат висшите
училища участващи със съфинансиране в реализацията на програмата.
1.4.2 Нормативно регламентиране на възможността за назначаване на тре
ньори, от и извън щата на преподавателския състав, за кадрово укрепване
и развитие на спортната дейност във висшите училища.
1.4.3 Включване на задължителни часове по спорт във всички учебни
планове на ВУ според тяхната специфика и усъвършенстване на механизма
за финансиране на спортната дейност във висшите училища.
1.4.4 Oпределяне на колективни и индивидуални спортове за приоритет
ни, с особена социална значимост, към които в дългосрочен план да се
насочат усилията за финансово и кадрово укрепване на висшите училища
и за развитие на подходяща спортна инфраструктура.
1.4.5 Разработване и реализиране на национална програма за популяри
зиране и развитие на масовия университетски спорт.
1.4.6 Създаване на система за пряко финансиране на подготовката и
участието на шампионите от студентските колективни и индивидуални
първенства в националните първенства по съответните видове спорт на
Република България.
1.4.7 Въвеждане на национални стипендии за най-изявените спортисти във
висшите училища и изготвяне на ясни критерии за тяхното прилагане.

ПО, национа лна
програма, публич
но -час т но пар т 
ньорство

ПНИИДИТ,
ОПНОИР, публич
но -час т но пар т 
ньорство
1.3.4 Подпомагане на професионалното ориентиране на студентите чрез ПО
кариерните центрове и създаване на национална мрежа от кариерни
центрове.
1.3.5 Осигуряване на механизми за проследяване на реализацията на Национална про
дипломираните студенти и поддържане на клубове на завършилите.
грама

Промени в норма
тивни документи
Промени в норма
тивни документи
Промени в норма
тивни документи
Национална про
грама
Промени в норма
тивни документи
Национална про
грама
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Цел 2. Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми на обучение.
2.1 Въвеждане на
стандарти за добро
обучение, ръководени от европейск и я оп и т и т р адиции.

2.1.1 Създаване на университетски центрове за обучителни ресурси.

2.2 Създаване на
материална и финансова база, позволяваща прилагането на съвременни
и гъвкави методи
на преподаване и
изследване.

2.2.1 Създаване и подпомагане на развитието на университетски техноло
гични програми за осигуряване на материали и средства за подпомагане
на дигитализацията на учебния процес, теренни изследвания, проектна
дейност и др.
2.2.2 Интензивно осигуряване на техника, позволяваща интерактивното
и дигитално преподаване.
2.2.3 Обвързване на акредитационните критерии за академично прос
транство не само с площи в кв. м, полагащи се на един студент, а и с
наситеност за това пространство с оборудване, позволяващо прилагането
на ефективни образователни технологии.
2.2.4 Осигуряване на подкрепа (чрез ПО, ПНИИДИТ или чрез национална
програма) за създаване на съдържание и за осигуряване на технологични
ресурси за развитие на качествено дистанционно обучение, с интерактивен
достъп и виртуални аудитории, вкл. и за привличане на чуждестранни
студенти и на български младежи от чужбина да учат в България.
2.2.5 Подпомагане и стимулиране на подготовката на дистанционни курсове
(MOOCs) с отворен достъп от български преподаватели на английски език.

Национална про
грама

2.3.1 Значително увеличаване на програмите за електронно дистанцион
но обучение, усъвършенстване и актуализиране на учебните програми
и платформи за електронно дистанционно обучение, дигитализация на
съдържание и създаване на нови интерактивни дигитални ресурси.
2.3.2 Осигуряване на систематична технологична подготовка, която да
помогне на университетските преподаватели в усвояването на базови и
допълнителни технологии за преподаване и изследване.
2.3.3 Дигитализация на образователния процес.

Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
п р о г р а м и , ПО,
ПНИИДИТ
Обучителни цен
трове към ВУ

2. 3 Използване
на образователни
форми, ме тоди и
технологии съобразени с особеностите
на обучаваната генерация студенти.

Национална про
грама, ПО
2.1.2 Обучение на преподавателите в умения за обработка на информация, Обучителни цен
визуална грамотност, решаване на проблеми и мислене на по-високо ниво, трове към ВУ, ПО
ad hoc сътрудничество и дълбоко разбиране на това как технологичните
инструменти могат да подобрят процеса на обучение.
2.1.3 Организиране на междууниверситетски национални и международни Национална про
конференции и семинари за представяне на нови методи за обучение.
грама
2.1.4 Актуализиране на учебните планове и програми чрез засилване ролята Промени в учеб
на самостоятелните творчески дейности на студентите като подготовка и н и т е п л а нов е и
представяне на критичен анализ по даден проблем, подготовка на курсова програми, проме
работа, решаване на практически задачи, участие в научни изследвания ни в системите за
и други подобни, включително и използвайки летния период между две атестиране във ВУ
академични години.
2.1.5 Оценяването на знанията и уменията на студентите не въз основа Промени в учеб
на възпроизвеждане на запаметеното, а чрез умения за: дебатиране, из н и т е п л а нов е и
вършване на научни експерименти или теоретично моделиране, решаване програми, проме
на реални проблеми, дигитална креативност, представяне на информация ни в системите за
пред специализирана и неспециализирана аудитория, както и способност: атестиране във ВУ
да се вникне в естеството на проблема/темата, да се използват различни
дигитални инструменти за ефективно изпълнение на задачите в реалния
свят, за оценка на съобщенията във видео форми и др.
2.1.6 Въвеждане в първата година на обучение след средно образование Промени в норма
на задължителен курс по научна етика, в който се обясняват проблемите тивни документи
на академичното плагиатство и борбата с него, изискванията за коректно и в учебните пла
цитиране на източниците на информация, основните принципи при създа нове и програми
ване и защита на интелектуална собственост, и други свързани въпроси.

2.3.4 Допълване на текстово-базираните учебни материали с богат набор
от визуални и звукови материали, които повишават интереса на студентите
и ги подпомагат в усвояването на учебния материал.
2.3.5 Използване на личните мобилни телефони като помощно техноло
гично средство в аудиторията наред с компютъра и таблета.
2.3.6 Широко въвеждане на преподаването чрез казуси като средство за
интензивно обсъждане от страна на студентите на преподаваната материя
и развитието у тях на умения за аргументиране, словесно дебатиране и
взимане на решения.
2.3.7 Обединяване на финансовите и интелектуални усилия на универси
тетите и държавата за създаването на онлайн библиотеки и дигитални
ресурси, използваеми във всеки момент, включително и в час.
2.3.8 Подпомагане и стимулиране на процеса на разширяване на ролята
на преподавателя от предимно лектор и в модератор, който превръща в
знание предварително събрана и анализирана от студентите информация
по дадена тема.
2.3.9 Прилагане на проектното обучение, включващо динамичен подход
в аудиторията, за придобиване на по-задълбочени знания чрез активно
проучване на предизвикателствата и проблемите в реалния свят, с фокус
върху това, което е ново, активно, полезно и интересно.
2.3.10 Предлагане на дистанционни курсове с отворен достъп за студенти
от цял свят.

ПО, национа лна
програма
Промени в систе
мата за оценяване
на НАОА
ПО, ПНИИДИТ,
национална про
грама
ПО, национа лна
програма

Национална про
грама
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
прог рами, наци
онална програма
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
ПНИИДИТ, наци
онална програма
Промени в крите
риите за атестира
не и в правилни
ците на ВУ
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Национална про
грама

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Цел 3. Подобряване на организацията и на ефективността на образованието във ВУ.
3.1 Повишаване на
ефективността на
вът р е ш н и т е с истеми за у правление на качеството
на образованието,
научните изследвания и академичния
състав.

3.2 Осигуряване на
фи н а нс ов о е ф ективна образователна дейност с високо
качество.

3.1.1 Основаване на вътрешната система за управление на качеството
(СУК) на описание и анализ на ключовите процеси и дейности на висшето
училище и тяхната взаимосвързаност.
3.1.2 Преодоляване на формалния характер на атестацията на препода
вателите, с цел превръщането є в ефективен стимул за професионално
развитие и академично израстване.
3.1.3 Осигуряване на обвързаност на вътрешната система за управление
на качеството с вътрешните правила за работната заплата въз основа на
количеството и качеството на преподаването и на научно-изследовател
ската дейност на членовете на академичния състав и чрез въвеждане на
стимулиращ модел за формиране на работната заплата на преподавателите,
с особено внимание към младите преподаватели.
3.1.4 Внедряване на система за вътрешни одити по качеството, чрез които
се идентифицират слабости и се проследява напредъкът при осигуряване
на качеството.
3.1.5 Въвеждане на механизъм за взимане на решения, свързани с оси
гуряване на качеството, въз основа на анализирани и систематизирани
данни, получени чрез разнообразни канали за обратна връзка от заинте
ресованите страни – студенти, преподаватели, административен персонал,
работодатели, представители на бизнеса и други външни партньори.
3.1.6 Включване на представители на заинтересованите страни във взима
нето на решения за повишаване на качеството на образованието.
3.1.7 Въвеждане на ефективен механизъм за регулярна студентска оценка
на качеството на учебния процес.

Промени в СУК
на ВУ

3.2.1 Предлагане на бакалавърски и магистърски специалности с дина
мични учебни планове и програми, адаптирани към потребностите на
студентите и пазара на труда, и осигуряващи актуални знания и личностни
умения в съответствие с европейските стандарти за качество и водещите
световни образци.
3.2.2 Осигуряване на реална избираемост на дисциплини и преподаватели
от страна на студентите и реално приложение на кредитната система,
вкл. при мобилност. В тази връзка, преразглеждане на правилата, които
изискват и/или отчитат само часове в задължителни курсове, напр. за
обявяване на академични конкурси.
3.2.3 Въвеждане на съвременни средства за превенция и контрол на
плагиатството в учебния процес, включително чрез софтуер за проверка
за наличие на плагиатство и регламентиране в етичните кодекси на ВУ.
3.2.4 Оценка и преглед на финансовата ефективност и обществената зна
чимост на специалностите в ОКС „бакалавър“ и „магистър“.

Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми

3.2.5 Намаляване на аудиторната заетост и осигуряване на максимална
гъвкавост на учебните планове, съобразена с нарасналите възможности
на студентите за извънаудиторни дейности и самоподготовка.
3.2.6 Регулярно актуализиране и оптимизиране на учебната документация:
анотации, квалификационни характеристики, учебни планове и програми
на учебните дисциплини в съответствие с развитието на научното знание,
потребностите на обществото и за по-рационално използване на всички
ресурси.
3.2.7 Стимулиране на образователното сътрудничество между БАН, ССА и
ВУ за развиването на общи магистратури и докторантури, например чрез
приемането на национална програма в областта на висшето образование.
3.2.8 Осигуряване на детайлна и пълноценна информация и подкрепа на
студентите от тяхното посрещане, записване и настаняване, през обуче
нието, до завършването и издаването на диплома.
3.2.9 Разработване на устойчив механизъм за финансиране, който нама
лява зависимостта на субсидията на държавните ВУ от броя отпаднали
студенти в хода на обучението.

Промени в систе
мите за атестация
във ВУ
Промени в систе
мите за атестация
и в правилниците
на ВУ

Промени в СУК
на ВУ
Промени в СУК
на ВУ

Промени в СУК
на ВУ
Промени в СУК
на ВУ

Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми и в пра
вилниците на ВУ
Промени в п ра
вилниците на ВУ
Създаване на от
делни класации в
РСВУ за ОКС „ба
ка лавър“ и „ма
гистър“; вътрешен
одит във ВУ
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми и в пра
вилниците на ВУ
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми и в пра
вилниците на ВУ
Национална про
грама
Промени в п ра
вилниците на ВУ
Промени в норма
тивни документи
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Цел 4. Интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи.
4.1 Изграждане на
реално функциониращи мрежи между
български и чуждестранни висши
у ч и л и щ а въ з основа на съвместно
изпълнявани дейности.

4.1.1 Стимулиране на висшите училища за включване и активно участие
в инициативата за изграждане на европейски университети.
4.1.2 Разширяване на международното сътрудничество и на академични
те партньорства с чуждестранни университети и научни организации, и
участие в университетски и научни мрежи.
4.1.3 Стимулиране и подкрепа за международното сътрудничество в областта на научните изследвания и участие в международни научни проекти
и инфраструктури.
4.1.4 Стимулиране на публик у ването на нау чни статии във водещи
международни академични издания и на включването на издаваните в
Република България научни списания в международни бази с данни за
научна литература.
4.1.5 Стимулиране и подкрепа на участието в специализации и междуна
родни форуми и на членството в международни организации.

4.2 Интернационализиране на социалната и образователната среда във
висшите училища.

Национална про
грама, ПО
Прог рам и „Хо 
ризонт Европа“ и
„Еразъм+“,
ПНИИДИТ
Прог рама „Хо 
ризон т Европа“,
ПНИИДИТ,
ФНИ, НПКНИ
Субсидия за наука
на ВУ, п ромен и
в и н д и к ат о ри т е
за акредитация и
атестация, ФНИ
ПО, национални
програми

4.2.1 Повишаване на подготвеността на академичния състав, на служи ОПНОИР, ПО
телите в администрацията и на студентите за работа в мултикултурна и
многоезикова среда чрез квалификация, особено по ИКТ и чуждоезиково
обучение.
4.2.2 Стимулиране на изготвяне и издаване на учебници, учебни помагала ПО
и монографични трудове на чужди езици.
4.2.3 Разкриване на специалности и програми на чужд език във всички
образователни степени за привличане на по-голям брой чуждестранни
студенти.
4.2.4 Осъществяване на контакти с българската диаспора и с българските
училища в чужбина с цел привличане на студенти от българските общности.
4.2.5 Полагане на грижи за чуждестранните студенти и на студентите от
български произход, които са учили и живели в друга държава преди да се
запишат в българско ВУ, от тяхното посрещане, записване и настаняване,
през обучението, до завършването и издаването на диплома.
4.2.6 Хармонизиране на учебните планове и програми с тези на водещи
чуждестранни университети, обучаващи в сходни професионални на
правления.
4.2.7 Стимулиране на създаването и подпомагане на функционирането
на съвместни образователни програми между български и чуждестран
ни висши училища, както и на нови форми на образователен обмен в
рамките на европейското сътрудничество като двойните и съвместни
образователни степени, и други.
4.2.8 Стимулиране на двойното научно ръководство на докторанти с бъл
гарски и чуждестранен научен ръководител.
4.2.9 Стимулиране на привличането на чуждестранни преподаватели в
българските висши училища.
4.2.10 Подкрепа за въвеждането на електронната Европейска студентска
карта.

ПО, п р о м е н и в
учебните планове
и програми
Национална про
грама
Правилници и
програми на ВУ

4.3.1 Повишаване на участието на студентите и докторантите в мобилност,
обмен и стажове в чуждестранни университети.
4.3.2 Подпомагане на студентите при избор на курсове и програми преди
началото на мобилността.
4.3.3 Включване на академичната мобилност в учебните планове.
4.3.4 Въвеждане на прозрачни, последователни и надеждни процедури и
критерии за справедливо признаване на завършени степени и периоди на
обучение в чуждестранни висши училища и повишаване на компетент
ността на персонала, който извършва признаването.
4.3.5 Насърчаване на входящата и изходящата мобилност на преподаватели,
студенти и административен персонал.

Пр ог ра ма „Ера
зъм+“, ПО
Промени в п ра
вилниците на ВУ
Учебни планове
Промени в п ра
вилниците на ВУ

4.4.1 Провеждане на активна маркетингова дейност за представяне на
българските висши училища в чужбина и привличане на чуждестранни
студенти, особено сред българските общности извън политическите гра
ници на страната.

Национална про
грама,
допълване пра
вилниците на ВУ

Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Пр ог ра ма „Ера
зъм+“, ПО

Пр ог ра ма „Ера
зъм+“, ПО
Пр ог ра ма „Ера
зъм+“, ПО
ПО, п р о м е н и в
н о р м ат и вн и а к
тове
4.2.11 Нормативно да се уреди възможността ВУ да признават дипломи Промени в норма
за завършено висше образование в чуждестранни ВУ, без необходимост тивни актове
от превод и легализация на дипломите на български език.
4.2.12 Нормативно да се уреди възможността ВУ да въведат изцяло елек Промени в норма
тронна система за кандидатстване от чужбина със сканирани документи, тивни актове
които да се представят за проверка в оригинал при започване на обучението.
4.3 Насърчаване на
входящата и изходящата мобилност
на преподавателит е, с т у ден т и т е и
администрацията.

4.4 Подобряване на
образа на българското висше образование в чужбина.

Пр ог ра ма „Ера
зъм+“, правилни
ци на ВУ
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Цел 5. Стимулиране на участието на младите преподаватели.
5.1 Създаване на
по -до бр о въ зр астово съответствие
между преподаватели и студенти
чрез насърчаване
на повече м ла д и
хора да участват в
конкурси за преподаватели.

5.1.1 Създаване на стандарти, които гарантират назначаването на пре
подаватели, притежаващи лични и професионални знания и умения,
осигуряващи високо качество на преподаване и формиране на взаимно
доверие с обучаваните студенти.
5.1.2 Подпомагане на младите преподаватели да се развиват и хабилити
рат в кратки срокове при запазване на високи академични изисквания.
5.1.3 Преглед и допълване на правилниците на ВУ с цел да се осигури
съчетание на качественото обучение с личностно удовлетворение от пре
подаването и от възможностите за академично израстване.

Промени в п ра
вилниците на ВУ

5.2 Създаване на
ус лови я за повишаване на изследователските инициативи и изследователския капацитет
на младите преподаватели.

5.2.1 Използване на магистърските програми за подготовка на бъдещи
докторантски разработки и преход към преподавателска работа при изявени
студенти с изследователска нагласа и умения за общуване с аудиторията.
5.2.2 Разтоварване от прекомерна преподавателска или административ
на дейност и предоставяне на време и възможности за разширяване на
знанията на преподавателите, развиване на преподавателските умения,
и подготовката и ръководството на научни проекти, вкл. с участието на
студенти.
5.2.3 Осигуряване на възможности за квалификация – чуждоезиково обу
чение, ИКТ, изследователски умения.
5.2.4 Включване в международни проекти и университетски мрежи за
осъществяване на съвместна изследователска и публикационна дейност.
5.2.5 Създаване на университетски фондове за финансово осигуряване на
участието в международни научни програми, конференции, симпозиуми
и практики.

Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Промени в п ра
вилниците на ВУ

Промени в п ра
вилниците на ВУ
Промени в п ра
вилниците на ВУ

Обучителни цен
трове на ВУ, ПО
ПО, национални
програми, ФНИ
Промени в п ра
вилниците на ВУ,
ПО, национа лни
прог рами

5. 3 Създаване на 5.3.1 Осигуряване на самостоятелно работно място, оборудвано високо
по-добри ус лови я технологично.
за работа и запла5.3.2 Осигуряване на институционална подкрепа във всяко ВУ за намаля
щане.
ване въздействието на демотивиращите фактори като: слаба мотивация на
част от студентите, високото равнище на стрес, неблагоприятни условия на
работа, включително технологичната среда и човешките взаимоотношения.

Стратегии и пла
нове за развитие
на ВУ
Н а зн ач а в а не н а
психолог/специа
лист по управле
ние на човешките
ресурси
5.3.3 Критериите за атестация на преподавателите да се свържат със Пром яна в к ри
степента, в която младите преподаватели насърчават и осъществяват териите за атес
задълбоченото учене на студентите за постигане на трайни знания, а не тация
повърхностното обучение.
5.3.4 Предвиждане в държавния бюджет на възможността за въвеждане Промени в ЗВО
на заплащане на младите преподаватели в дадено професионално направ и нормативни ак
ление не по-малко от средната заплата на реализиращите се студенти от тове
същото направление.

Цел 6. Активизиране на научната дейност във висшите училища.
6.1 Стимулиране на
научно-изследователската дейност
във ВУ.

6.1.1 Включване в системите за акредитация и атестация на обективни
критерии за отчитане на научните и научно-приложните резултати през
отчетния период: публикации в реферирани и индексирани списания,
привлечени средства от научни и научно-приложни договори, съотношение
преподаватели/защитили докторанти и др.
6.1.2 Оформяне на субсидията за изследователските ПН в две ясно обо
собени части – за издръжка на обучението на студентите и за научни из
следвания. Размерът на субсидията за научни изследвания да се определя
по обективни критерии за научните резултати, отбелязани през предходен
период (публикации, цитати, регистрирани патенти, привлечени средства
от научни и научно-приложни договори и др). Субсидията за научни
изследвания постепенно да нараства, докато през 2025 г. достигне поне
40 % дял от общата субсидия за изследователските ПН.
6.1.3 Анализ на причините за отпадане на докторантите по време на док
торантурата, за незавършване на дисертационния труд и за недостигане
до защита и взимане на мерки за предотвратяване на тези явления;
6.1.4 Регулярно актуализиране на размера на стипендиите на докторантите,
като се поддържа на ниво поне 150 % от минималната работна заплата.
Въвеждане на национална система за отчитане и контрол на ефективното
използване на средствата, отпускани за обучение на докторанти.
6.1.5 Регламентиране и ресурсно осигуряване на дейността на докторант
ски училища.
6.1.6 Въвеждане на коефициенти в държавната субсидия, отпускана за
обучение в различните образователни степени (напр., 4 за докторант, 2 за
магистър и 1 за бакалавър), които да отразяват съществените различия
в стойността на обучението в съответната степен.
6.1.7 Регламентиране и ресурсно осигуряване на научна специализация
(постдокторантура).

Промени в крите
риите за атеста
ция и акредитация
Промени в ЗВО
и нормативни ак
тове

Национална про
грама
Промени в ЗВО
и нормативни ак
тове
ПО, национални
програми
Промени в ЗВО
и нормативни ак
тове
Национални про
грами, ФНИ
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6.1.8 Регламентиране на статуса и на условията за прием и обучение на
докторанти, които са финансирани по научни проекти (проектни докто
рантури).
6.1.9 Освобождаване от такси на докторантите в приоритетни за държа
вата професионални направления и защитени специалности, както и на
докторанти, назначени по научни проекти с публично финансиране.
6.1.10 Осигуряване на безплатен курс по български език за чуждестранните
докторанти в приоритетни за държавата професионални направления и
защитени специалности.
6.1.11 Улесняване на процеса по кандидатстване и привличане на докто
ранти от държави извън ЕС и ЕИП.

Промени в норма
тивни актове

6.2.1 Дефиниране на правила за използването на субсидията за научни
изследвания за реализиране на целеви научни програми на ВУ и за сти
мулиране на преподавателите с високи научни постижения.
6.2.2 Стимулиране на кооперирането между ВУ, а също и на ВУ с инсти
тутите на БАН и ССА за подготовката и изпълнението на общи научни
проекти и за съвместно обучение чрез общи магистърски и докторски
програми със споделени човешки и материални ресурси.
6.2.3 Въвеждане на ефективна, единна за ВО система за превенция и кон
трол на плагиатството при публикуване на научни трудове и в конкурсите
за академично израстване.
6.2.4 Създаване към НАЦИД на национален репозиториум за научната
продукция на българските учени и стимулиране на отворения достъп до
резултати от научни изследвания, финансирани с публични средства, чрез
публикуване в Българския портал за отворена наука (bpos.bg).

Промени в норма
тивни актове

Промени в нор
мат ивни ак тове,
държавен бюджет
Промени в нор
мат ивни ак тове,
държавен бюджет
Промени в норма
тивни актове

ПНИИДИТ,
национални про
грами, конкурси на
ФНИ
Допълване на
фу нк циите на
НАЦИД
ПНИИДИТ,
държавен бюджет

Цел 7. Изграждане на ефективна връзка образование-наука-бизнес.
7.1 Създаване на
система за регулярно актуализиране
на учебното съдържание в съответствие с най-новите
постижения на нау ката и тех нологиите.

7.1.1 Актуализиране на съдържанието на учебните планове и програми,
както и на придружаващите ги образователни материали във всички ВУ,
така че да съответстват на съвременните научни и технологични знания.
7.1.2 Включване на обучението чрез разработване на проекти и решаване
на практически задания във всички учебни планове, съобразно тяхната
специфика, за изграждане на съответните компетентности у студентите.
7.1.3 Създаване във всяко ВУ на система за периодичен преглед, оценка на
актуалността и формулиране на предложения за подобряване на учебното
съдържание от външни за ВУ специалисти (учени и практици).
7.1.4 Включване в периодичната атестация на преподавателите на показа
тели, които обективно отчитат актуалността на преподавания материал
от гледна точка на неговото научно и технологично ниво.

Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Промени в учеб
н и т е п л а нов е и
програми
Прави лници на
ВУ
Промени в систе
мите за атестация
на ВУ

7.2 Активизиране
на партньорството
на ВУ с работодателите и държавата
в образователната
дейност и продълж а ва що т о обу чение.

7.2.1 Подпомагане на развитието на дуалното обучение във висшето об ПО, национални
разование и на други форми за съвместно обучение (инкубатори, летни п р о г р а м и , п у б 
школи, кариерни събития и др.) от ВУ и работодателите.
лично-частно
партньорство
7.2.2 По-тясна координация между ВУ, работодателите и държавата за ПО, ОПРЧР, наци
осъществяване на програми за продължаващо обучение, квалификация и онални програми
преквалификация като основно средство за адаптиране към променящите
се изисквания на пазара на труда.
7.2.3 Стимулиране на привличането на специалисти с богат практически ПО, национални
опит като преподаватели в българските висши училища.
програми
7.2.4 Стимулиране на междусекторното кариерно развитие от академична Критерии за ака
към практическа реализация и обратно.
демично израст
ване
7.2.5 Създаване и подпомагане на дейността на центрове за учене през ПО, национални
целия живот към ВУ.
програми

7. 3 Активизиране
на партньорството
на ВУ с бизнеса и
държавата в научните изследвания.

7.3.1 Създаване на законова възможност и стимулиране на развитието на Промени в ЗВО
докторски програми със смесено финансиране от държавата и бизнеса и в ЗННИ, наци
по теми от интерес за бизнеса.
онални програми,
ПНИИДИТ
7.3.2 Стимулиране на приложни изследователски програми, вкл. и чрез ПНИИДИТ, ПК,
смесено публично-частно финансиране, за развитие на иновации с потен национални про
циал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. грами, публичночастно партньор
ство
7.3.3 Включване на обучението по иновации, предприемачество и инте Промени в учеб
лектуална собственост във всички академични планове и програми (с н и т е п л а нов е и
изключение на някои специфични професионални направления като тео програми
логия и философия) според спецификата на професионалното направление
и на образователната степен.
7.3.4 Подпомагане и стимулиране на предприемаческата дейност на сту ПО, п р о м е н и в
дентите и преподавателите чрез подходящи академични, организационни к р и т е р и и т е з а
и финансови мерки.
атестиране
7.3.5 Стимулиране на предоставянето от ВУ на консултантски и образо Промени в к ри
вателни услуги както за фирми, така и за държавни, регионални и други териите за атес
публични структури.
тиране
7.3.6 Включване на активностите при ръководство и участие в научно- Промени в крите
приложни проекти в критериите за академично израстване и атестиране риите за атестира
на академичния състав.
не и за академич
но израстване
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7.3.7 Създаване и ресурсно осигуряване във ВУ на система за създаване и
защита на интелектуалната собственост, включваща правилник и структура
за реализация на резултатите от научните изследвания и на други обекти
на интелектуалната собственост, както и за обучение на студентите и
преподавателите по защита на интелектуалната собственост.
7.3.8 Създаване и ресурсно осигуряване на национална система от офиси
за трансфер на технологии, включваща изследователските ВУ. Идентифи
циране на водещи офиси за трансфер на технологии, които да подпомагат
експертно и методически останалите офиси по отношение на дейностите,
свързани със защитата и стопанската реализация на интелектуалната
собственост, създадена в резултат на научни изследвания във ВУ и на
учните организации.

БРОЙ 2
ПНИИДИТ, дър
жавен бюджет
(субсидия за на
ука)
ПНИИДИТ, наци
онална програма

Цел 8. Повишаване на ролята на ВУ като активен фактор за регионално развитие.
8.1 Създаване и използване на наци
она л на к ар т а на
висшето образование в Реп ублика България
(НКВОРБ).

8.1.1 Създаване на НКВОРБ, която идентифицира потребностите за развитие
на висшето образование по региони и на наличния ресурс от преподава
тели и потенциални кандидат-студенти, отчитайки и възможностите за
привличане на чуждестранни студенти и на българи живеещи в чужбина.

8.2 Активизиране
на партньорството на ВУ с регион а л н и т е в л ас т и
по отношение на
интелигентната
спец иа л из а ц и я и
развитието на регионите.

8.2.1 Подпомагане на подготовката на съвместни стратегически докумен
ти за развитие на отделните региони с участието на висшите училища.
Развитие на съвместните стратегически цели в хармонизирани конкретни
планове за развитие на регионите и на ВУ.

Самата НКВОРП
представлява мо
щен инс т ру мен т
за промяна в сис
темата на ВО
8.1.2 Използване на информацията от НКВОРБ, работодателите и ресорните Промяна в норма
министерства за допълнително развиване на системата за контролиран тивни документи
от държавата субсидиран прием в държавните ВУ, в съответствие с на
ционалните и регионални потребности и с предвижданията за бъдещо
развитие на пазара на труда.
8.1.3 Регламентиране на процедури, чрез които информацията от НКВОРБ Описани процеду
да се използва за балансирано развитие на мрежата от висши училища ри в НКВОРБ
според потребностите на регионите и според реалните възможности.
8.1.4 Създаване на система за периодичен преглед и актуализиране на Описана система
НКВОРБ с участието на представители на Съвета на ректорите, МТСП, в НКВОРБ
МРРБ, Националното сдружение на общините и национално представи
телните организации на работниците и служителите и на работодателите.
8.1.5 Системни усилия на национално и регионално ниво за преодоляване А н а л и зи н а н а
на съществуващите реални социални и регионални неравенства в достъпа ционално и регидо ВО, напр. чрез подкрепа на подготвителни курсове за кандидат-сту онално ниво, ПО,
денти сред уязвими групи и в определени региони.
национални про
грами

8.2.2 Стимулиране на участието на ВУ в решаването на проблеми, иден
тифицирани като приоритетни от регионалните власти чрез целево наци
онално и регионално финансиране (проектно и програмно).
8.2.3 Регламентиране и активизиране на ролята на регионалните ръко
водства, чрез съветите на настоятелите и други подходящи форми, при
подготовката, регулярното проследяване и отчитането на мандатните
програми на ректорските ръководства по отношение на съответствието
с потребностите на региона.
8.2.4 Подпомагане и стимулиране на развитието на обучителни програми
за следдипломна квалификация и преквалификация (учене през целия
живот), които съответстват на потребностите на региона.
8.2.5. В силните икономически региони създаване на регионални фондове
за развитие на научни изследвания и иновации.

Договори за съ
трудничество
между регионал
н и р ъ ко в о д с т в а
и ВУ
Национални и
регионални про
грами за развитие
Промени в п ра
вилниците на ВУ

Договори за обу
ч и т ел но с ът ру д
ничество
Договори за на
у ч но с ът ру д н и
чество

Цел 9. Подобряване на управлението на ВУ и на системата за оценяване и акредитация.
9.1 Га р а н т и р а н е
на а к а дем и ч ната
отговорност и обществения интерес
във ВУ.

9.1.1 Ясно законово регламентиране на състава и на правомощията на
съветите на настоятелите на ВУ.
9.1.2 Превръщане на договорите между министъра на образованието и
науката и избраните ректори в държавните висши училища в гарант за
реформи и инструмент за отговорно и ефективно управление.
9.1.3 Обвързване на размера на държавната субсидия с изпълнението на
договора между министъра на образованието и науката и ректора.
9.1.4 Назначаване на служителите за предварителен финансов контрол по
ЗФУКПС във ВУ от министъра на образованието и науката.
9.1.5 Стимулиране на въвеждането на информационни системи с цел пови
шаване на прозрачността и взаимен контрол на ректорското ръководство
и ръководителите на основни звена.

Промени в ЗВО
и в правилниците
Нормат и вн и а к
тове

Промени в ЗВО
и в правилниците
Промени в ЗВО
и в правилниците
Промени в п ра
вилниците на ВУ
и в акредитация
та, ПО
9.1.6 Развитие, усъвършенстване и интегриране на регистрите за висше ПО, ПНИИДИТ,
то образование, поддържани от НАЦИД, като източник на обективна държавен бюджет
статистическа информация и инструмент в помощ на формирането на
политики и взимането на управленски решения относно развитието на
висшето образование.
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9.2.1 Включване на повече чуждестранни експерти при акредитацията.
Правилник НАОА
9.2.2 Приемане на ясни и обективно измерими индикатори за различните Промени в крите
видове акредитационни процедури.
риите за оценка на
НАОА
9.2.3 Заместване на докладите за самооценка на ВУ с подаване на кон П р о м я н а в ъ в
кретни данни по обективно измеримите критерии.
фу нк циите на
НАЦИД
9.2.4 Създаване на обща за висшите училища, НАЦИД, НАОА и МОН П р о м я н а в ъ в
електронна платформа, съдържаща данните, необходими за акредитаци ф у н к ц и и т е н а
онните процедури.
НАЦИД
9.2.5 Засилване на аналитичния потенциал на НАОА, като оценките да Промени в ЗВО
са обвързани и с реализирането на визията и програмата за развитие на и в с т ру к т у рата
ПН и ВУ.
и правилника на
НАОА

Цел 10. Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование.
10.1 Развиване на
свързаност между
висшите училища
в страната и споделяне на общи ресурси за обучение
и нау чни изс ледвания.

10.1.1 Стимулиране на система за съвместно използване на материалната
база (учебни лаборатории, обучителни бази, спортни бази и др.) от две
и повече висши училища и/или научни институти с цел повишаване на
качеството и ефективността на обучението.
10.1.2 Подпомагане на обмена и на споделеното използване на преподава
тели от две и повече висши училища, както и на специалисти от научни
институти, разположени в един и същи регион, по базови дисциплини
като математика, физика, химия, чужд език, спорт и др.
10.1.3 Стимулиране на развитието на интердисциплинарни учебни планове
и на хибридни специалности, комбиниращи дисциплини от две и повече
професионални направления, които се осъществяват от две или повече
висши училища.

10. 2 Дефи н и ра не
на изс ледов ат е лски, образователни
и професиона лни
висши училища с
ясно очертана специфика.

10.2.1 Дефиниране на ВУ и на отделни професионални направления във
ВУ като изследователски въз основа на обективни критерии, като броя на
публикациите в реферирани и индексирани издания (вкл. патенти) и други
критерии според спецификата на съответната научна област, нормирани
спрямо броя преподаватели. Например, изследователско ВУ може да е
това, в което всички ПН обучават магистри и поне 50% от действащите
студенти се обучават в изследователски ПН.
10.2.2 Дефиниране на образователни висши училища, които обучават само
бакалаври и магистри или в които делът на студентите, обучавани в из
следователски ПН, не е висок. Например, образователни могат да са тези
ВУ, в които делът на действащите студенти, обучавани в изследователски
ПН, е по-нисък от 50% от общия брой действащи студенти в даденото ВУ.
10.2.3 Очертаване в НКВОРБ на регионалните потребностите от колежи,
които обучават само професионални бакалаври.
10.2.4 Въвеждане на специфични критерии и отделни класации при оценя
ването на различните видове висши училища чрез Рейтинговата система.
10.2.5 Законово регламентиране на различията по отношение на изис
кванията, финансирането, акредитацията, организацията на обучението,
научните изследвания, управлението и другите присъщи дейности на
съответните видове висши училища.
10.2.6 Дефиниране на обективни критерии и процедура за трансформиране
на един вид висше училище в друг при наличие на обществена необхо
димост и на необходимия човешки и материален ресурс (или при загуба
на необходимост и/или ресурси).

Промени в ЗВО

10.3.1 Да се въведе законодателно възможност за редовно и дистанционно
обучение в ОКС „бакалавър“ с продължителност от 3 академични годи
ни, като продължителността за дадено професионално направление да е
еднаква за всички висши училища в страната.
10.3.2 Да се осигури държавно субсидиране на редовно, дистанционно и
задочно обучение в ОКС „магистър“ с продължителност от 2 години, ако
то надгражда 3-годишно обучение в ОКС „бакалавър“.
10.3.3 Чрез национални и/или оперативни програми да се осигури субсиди
ране за допълнителна квалификация и/или преквалификация, вкл. и чрез
завършване на ОКС „магистър“ за лица, които са придобили висше образо
вание преди повече от 10 години (в т.ч. и лица завършили ОКС „магистър“).

Промени в ЗВО
и нормативни ак
тове

10.3 Въвеждане на
по-гъвкава система
з а п род ъ л ж и т е лността на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“.
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ВУ
10.1.4 Доразвиване и обогатяване на системата от национални научни Национални про
програми за обединяване на капацитета и дейностите на висши учили грами,
ща и научни организации за решаване на обществено значими научни и ПНИИДИТ
научно-приложни проблеми.
10.1.5 Стимулиране на развиването на регионални и на тематични клъстери ПНИИДИТ, ПК,
между няколко висши училища и фирми за съвместно разработване на национални про
обекти на интелектуална собственост и иновации, даващи конкурентно грами
предимство на глобалните пазари, при зачитане на интелектуалната соб
ственост на ВУ при стопанската реализация на тези обекти.
10.1.6 Стимулиране на обединяването на висши училища и научни ор Национална про
ганизации (вкл. институти на БАН и ССА) на доброволен принцип и на грама за преструк
създаването на консорциуми за висше образование.
туриране на ВУ

Промени в ЗВО

НКВОРБ
Рейтингова систе
ма на ВУ
Промени в ЗВО
и нормативни ак
тове
Промени в ЗВО
и нормативни ак
тове

Промени в норма
тивни актове
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онални програми
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 308
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Георги Тодоров
Тодоров с орден „Стара планина“ първа степен
за изключително големите му заслуги за раз
витието на медицинското образование, наука
и практика в Република България.
Издаден в София на 30 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
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нението на съответните разходни показатели
по бюджета на Министерството на здраве
опазването по чл. 1.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централ
ния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
30 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1

34

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 125 000 000 лв. по бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването за 2020 г.
с цел осигуряване на ваксини в борбата с
пандемията от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат раз
ходите по „Политика в областта на промоци
ята, превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика и
надзор на заразните болести“, по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. (1) За извършването на плащанията
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка
за чужди средства на Министерството на
здравеопазването.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпъл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Комисията за енергийно и водно
регулиране за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо
ди по бюджета на Комисията за енергийно
и водно регулиране за 2020 г. в размер до
26 000 000 лв. за изплащане на обезщетение
на „ТЕЦ – Бобов дол“ – ЕАД, за претърпени
имуществени вреди.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 37, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по функционална област
„Държавна регулация в енергетиката и ВиК
сектора“, бюд жетна програма „Държавно
регулиране на дейностите в енергетиката и
ВиК сектора“, по бюджета на Комисията за
енергийно и водно регулиране за 2020 г.
Чл. 3. Председателят на Комисията за
енергийно и водно регулиране да извърши съ
ответните промени по бюджета на Комисията
за енергийно и водно регулиране за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г.

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Комисията за
енергийно и водно регулиране.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
30 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер
чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за Българската
академия на науките
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 392 490 лв. чрез бюджета на Ми
нистерството на образованието и науката за
2020 г. за Българската академия на науките за
изготвяне на изследване на тема „Поляризация
и конфликти в българското общество: причи
ни, превенция, преодоляване“ от Института
за изследване на населението и човека към
Българската академия на науките.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 11, ал. 5 от Закона
на Българската академия на науките.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на председателя на Българската
академия на науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
30 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външни
те работи за 2020 г. в размер 195 583 лв. за
възстановяване на щетите от разрушително
земетресение в Република Хърватия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администри
ране и осигуряване на дипломатическата
служба“, по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството
на външните работи за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председате
ля по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
30 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери за други целеви разходи за 2020 г. в общ
размер 1 387 657 лв., разпределени, както
следва:
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1. по бюджета на Община Стара Загора за
2020 г. – 587 657 лв. за ремонт, обзавеждане и
оборудване на два центъра за настаняване от
семеен тип за лица с психични разстройства
с капацитет 20 места;
2. по бюджета на Община Симитли за
2020 г. – 800 000 лв. за ремонт, обзавеждане и
оборудване на два центъра за настаняване от
семеен тип за лица с умствена изостаналост
с капацитет 30 места.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят чрез преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на община Стара Загора
и община Симитли.
§ 3. Постановлението влиза в сила на 30
декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за
условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища
и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от
2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.;
Решение № 7622 на Върховния администра
тивен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и
70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от
2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г.,
бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от
2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66
от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г., бр. 10 и
55 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде в текста думите „субсиди
рани от държавата“ се заменят със „за които
държавата осигурява средства за издръжка
на обучението им“.
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§ 2. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата за стипендии по чл. 1,
ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 3, ал. 3, т. 1 се планират
по висши училища:
1. за стипендии на българските и чуж
дестранните докторанти (с изключение на
средствата за стипендии за първата година на
приетите за обучение по междуправителствени
спогодби за образователен, научен и културен
обмен) – съобразно броя на продължаващите
от предходната година (според броя на месе
ците) и утвърдения нов прием;
2. за стипендии на чуждестранните сту
денти по чл. 1, ал. 1, т. 4 (с изключение на
средствата за стипендии за първата година на
обучение на приетите по междуправителствени
спогодби за образователен, научен и културен
обмен) – съобразно броя на стипендиантите
от предходната година, новоприетите след
средно образование и утвърдения прием след
висше образование;
3. за стипендии на несемейните студенти
без двама родители, на студентите с трайни
увреждания, на студентите с двама родители
с трайни увреждания, на студентите с един
родител, който е с трайни увреждания, на
студентите, които към момента на навърш
ване на пълнолетие са с предприета мярка
за закрила по реда на Закона за закрила на
детето – настаняване в приемно семейство,
социална услуга от резидентен тип или спе
циализирана институция, и на студентките
майки с дете до 6-годишна възраст – съобраз
но броя на такива студенти, стипендианти
от предходната учебна година.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Стипендиите на чуждестранните сту
денти, приети по актове на Министерския
съвет, когато са г ра ж дани на Република
А лба н и я, Реп у бл и к а Ко с ово, Реп у бл и к а
Молдова, Република Северна Македония,
Украйна и Република Сърбия, на приетите
по междуправителствени спогодби за обра
зователен, научен и културен обмен, освен
ако в спогодбата не е посочено друго, на
несемейните студенти без двама родители,
на студентите с трайни увреждания, на сту
дентите с двама родители с трайни уврежда
ния, на студентите с един родител, който е
с трайни увреждания, на студентите, които
към момента на навършване на пълнолетие
са с предприета мярка за закрила по реда на
Закона за закрила на детето – настаняване
в приемно семейство, социална услуга от
резидентен тип или специализирана инсти
туция, и на студентките майки с дете до
6-годишна възраст се отпускат от началото
на първата година на обучение или от нача
лото на месеца, следващ месеца, през който
е възникнало основанието за получаването
им, и се изплащат за 12 месеца за всеки
месец поотделно.“

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

2. В ал. 3, т. 1 думите „които до пълно
летието си са отглеждани в домове за лица,
лишени от родителска грижа“ се заменят с
„които към момента на навършване на пъл
нолетие са с предприета мярка за закрила по
реда на Закона за закрила на детето – нас
таняване в приемно семейство, социална
услуга от резидентен тип или специализирана
институция“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в скобите след думите „Репуб
лика Сърбия“ се добавя „и чуждестранните
студенти, приети по междуправителствени
спогодби за образователен, научен и култу
рен обмен“.
2. В ал. 11 числата „70“ и „150“ се заменят
съответно с „85“ и „180“.
§ 5. В чл. 8, ал. 1, т. 1 след думите „Република Сърбия“ се поставя запетая и се добавя
„и студенти, приети по междуправителствени
спогодби за образователен, научен и културен
обмен“.
§ 6. В чл. 8а, ал. 3 думите „чл. 4, ал. 9“ се
заменят с „чл. 4, ал. 11“.
§ 7. В допълнителните разпоредби се съз
дава § 1в:
„§ 1в. Тежко материално състояние по
смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 2 е това материал
но състояние, при което лицата не могат да
осигурят задоволяване на основните си жиз
нени нужди сами или с помощта на лицата,
задължени по закон да се грижат за тях.“
§ 8. Параграф 6 от допълнителните разпо
редби се изменя така:
„§ 6. Студенти, докторанти и специализан
ти, които са се преместили от една специ
алност, съответно докторска програма или
специализация, в друга или от едно висше
училище или научна организация в друго/
друга, нямат право на стипендия за учебните
години (семестри, месеци), които повтарят
поради преместването, ако през съответните
години (семестри, месеци) са получавали
стипендия.“
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на:
1. Параграф 3, т. 1, § 4, т. 1 и § 5, които
влизат в сила от началото на първия семестър
на учебната 2020/2021 година.
2. Параграф 4, т. 2, която влиза в сила от
началото на втория семестър на учебната
2020/2021 година.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета
с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от
2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г.,
бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1
и 104 от 2016 г., бр. 24 и 102 от 2017 г., бр. 75
и 107 от 2018 г. и бр. 49 и 101 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 8а на преходните и заключител
ните разпоредби думите „2020 г.“ се заменят
с „2021 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение на Постановление № 151 на
Министерския съвет от 2020 г. за определяне
на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници
и служители след периода на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и извънредната
епидемична обстановка, обявена с Решение
№ 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60
от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 – 3 ду мите „на извънредното
положение или обявената извънредна епиде
мична обстановка“ се заменят с „от 13 март
до 31 декември 2020 г.“;
б) в т. 4 думите „30 юни 2020 г.“ се заменят
с „31 октомври 2020 г.“.
2. В ал. 5, т. 1 думите „13 март 2020 г.“ се
заменят с „1 октомври 2020 г.“.
3. В ал. 6 думите „от 1 октомври до 31 де
кември 2020 г.“ се заменят с „от 1 януари до
31 март 2021 г.“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Средствата са за сметка на бюджета
на Националния осигурителен институт и
се превеждат на съответния работодател по
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банков път от Националния осигурителен
институт.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) в буква „а“ думата „септември“ се заменя
с „декември“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) за лицата, учредени след 1 декември
2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през
месеца, предхождащ месеца на подаване на
заявлението за изплащане на средства, спрямо
усреднените приходи за 2020 г.;“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „септември“ се заменя с
„декември“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за общински дейности, разкрити след 1
декември 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто
през месеца, предхождащ месеца на подаване
на заявлението за изплащане на средства,
спрямо усреднените приходи за 2020 г.“.
§ 3. Навсякъде в постановлението думата
„август“ се заменя с „октомври“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след
получаването на положително решение от
Европейската комисия за съвместимостта на
помощта с вътрешния пазар въз основа на
чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
§ 5. Заявленията за изплащане на средства
по чл. 1 за периода от 1 октомври до 31 декем
ври 2020 г., подадени преди 15 януари 2021 г.,
се разглеждат и финансират по досегашния ред.
§ 6. Постановлението се приема на осно
вание § 5 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на държав
ното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ,
бр. 103 от 2020 г.).
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение на Постановление № 293 на
Министерския съвет от 2016 г. за изменение и
допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители, приета с Пос
тановление № 175 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.; попр.,
бр. 99 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „1 януари 2021 г.“ се за
менят с „1 януари 2024 г.“.
2. В ал. 2 думите „31 декември 2020 г.“ се
заменят с „31 декември 2023 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 325 на Министерския съвет от 2020 г. за
определяне на условията и реда за изплащане
на компенсации на работници и служители,
осигурени в икономически дейности, за които
са наложени от държавен орган временни
ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или
обявена извънредна епидемична обстановка
(ДВ, бр. 101 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При продължителност на работния ден
8 часа, уговорена в основния трудов договор,
сключен преди датата на акта на държавния
орган по ал. 1, компенсацията е в размер 75
на сто от месечния осигурителен доход за
октомври 2020 г. за съответната длъжност
на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1,
т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в
икономическите дейности по ал. 1. В случа
ите на непълно работно време размерът на
компенсацията се определя пропорционално
на уговореното работно време в трудовия
договор, действащ към датата на акта на
държавния орган по ал. 1.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Осигурителният доход за октомври
2020 г. се определя, както следва:
1. з а л и ц ат а , ко и т о и м ат о т р аб о т е 
ни дни – среднодневният осигурителен до
ход се умножава по броя на работните дни
за октомври;
2. за лицата, които през целия месец са
ползвали отпуск поради временна нерабо
тоспособност, за бременност и раждане или
при осиновяване на дете до 5-годишна въз
раст – среднодневният размер на дохода, от
който е определено обезщетението, се умно
жава по броя на работните дни за октомври;
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3. за лицата, които през целия месец са
ползвали отпуск за отглеждане на дете до
2-годишна възраст – минималната месечна
работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за
временна неработоспособност, за бремен
ност и раждане, при осиновяване на дете
до 5-годишна възраст или отглеж дане на
дете до 2-годишна възраст – среднодневният
осигурителен доход, определен по реда на
т. 2 и 3, се умножава по съответния брой
работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са
били в неплатен отпуск или не са осигурени
по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване при този работодател – минимал
ната месечна работна заплата за страната.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Размерът на компенсацията на всеки
работник и служител по ал. 2 се изчислява,
като осигурителният доход, определен по реда
на ал. 4, се раздели на броя на работните дни
в месеца, за който се изплащат средствата,
и се умножи по броя на работните дни, за
които се изплащат компенсации.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „Лицата по ал. 1 имат право на ком
пенсация за не повече от 60 дни“ се заменят с
„Лицата по ал. 1 имат право на компенсация
за не повече от 60 дни в рамките на кален
дарната година“.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Сумите за компенсации са допустими
от датата на издаване на заповедта за неплатен
отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г.
и не по-късно от 31 март 2021 г.“
§ 3. В заключителните разпоредби се съз
дава нов § 8:
„§ 8. За целите на това постановление
А г ен ц и я т а по з ае т о с т т а , На ц иона л н и я т
осигурителен институт и Националната аген
ция за приходите обменят по служебен път
информация за размера на осигурителния
доход на лицата, одобрени за изплащане на
компенсации.“
§ 4. Досегашният § 8 става § 9.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Заявленията за изплащане на компен
сации за периода от 29 октомври до 31 де
кември 2020 г. се разглеждат и финансират
по досегашния ред.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето,
приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31
от 2005 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г.,
бр. 57 от 2009 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 89 от
2016 г., бр. 34 и 79 от 2017 г., бр. 37 от 2019 г.
и бр. 98 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 думите „лицензиране на дос
тавчиците на социални услуги за деца, пре
доставяне на финансова помощ и/или помощ
в натура“ се заменят с „предоставяне на
финансови помощи“.
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Координационен ме
ханизъм за взаимодействие“ се заменят с
„координационни механизми в областта на
държавната политика за закрила на детето“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Председателят на Държавната агенция
за закрила на детето мониторира прилага
нето на координационните механизми по
ал. 2 чрез събиране и обработване на инфор
мация от отговорните за изпълнението им
институции.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „съгласно приложение
№ 1“ се заменят с „на сигнали в интегрира
ната информационна система на Агенцията
за социално подпомагане“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) По реда и в сроковете по Администра
тивнопроцесуалния кодекс подателят се уве
домява за предприетите действия по сигнала
при спазване на изискванията за защита на
личните данни.“
§ 5. В чл. 13 думите „обслужващи звена,
специализирани институции“ се заменят с
„центрове за подкрепа за личностно развитие,
социални и интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“.
§ 6. В чл. 14 думите „специализираната
институция“ се заличават.
§ 7. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Социално подпо
магане“ се поставя запетая и се добавя „за
което се изготвя доклад от социалния работ
ник съгласно приложение № 1, с изключение
на случаите по чл. 36г, ал. 1 от Закона за
закрила на детето, когато оценка на сигнала
се извършва до изтичането на 24 часа от не
говото получаване“.
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2. Създава се ал. 4:
„(4) Оценката на случая по ал. 2 включва
оценяване на потребностите на детето, на
родителския потенциал, на риска/рисковете
за детето, както и на наличните ресурси за
справяне. Въз основа на направената оценка
социалният работник изготвя доклад по об
разец съгласно приложение № 1а.“
§ 8. В чл. 16а се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1 след думата „оценка“ се добавя
„на случая“.
2. В ал. 3 след думите „полагащо грижа за
детето“ се поставя запетая и се добавя „както
и със самото дете в съответствие с възрастта
и степента му на развитие“.
3. В ал. 4 след думата „преглед“ се добавя
„и актуализиране“.
§ 9. В чл. 19, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. информация и консултация по чл. 74,
ал. 2 от Закона за социалните услуги;
2. информация относно социалните услу
ги, които имат право да ползват съобразно
потребностите на детето и изготвения план
за действие, условията, сроковете и реда за
тяхното ползване;“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „писмена молба“ се за
менят с „писмено заявление“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 след думите „дирекция „Соци
ално подпомагане“ се добавя „или съдебно
решение“;
б) в т. 2 думите „кризисен център“ се заме
нят със „социална услуга за резидентна грижа
за деца, пострадали от насилие или жертва
на трафик“ и след тях се поставя запетая;
в) в т. 3 думите „заместваща приемна
грижа“ се заменят със „заместваща грижа
по чл. 92 от Закона за социалните услуги от
семейства на роднини или близки и прием
ни семейства“ и думите „този вид услуга“ се
заменят с „тази грижа“;
г) създава се т. 4:
„4. се изготвят становища и се оказва
подкрепа и съдействие по чл. 138а, ал. 1 и
2 от Семейния кодекс, дирекция „Социално
подпомагане“ дава направление до избран от
родителите доставчик на социална услуга,
финансирана от държавния бюджет.“
§ 11. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) При наличие на някое от усло
вията по чл. 58 от Правилника за прилагане
на Закона за социалните услуги семействата
на роднини или близки и приемните семей
ства, в които са настанени деца по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето, могат
да заявят желание за ползване на заместваща
грижа в дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия им адрес.
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(2) Заявяването по ал. 1 може да бъде на
правено устно – на място, или по телефон,
или писмено, включително по електронен път.
(3) Когато възможност за ползване на за
местваща грижа е определена в администра
тивната заповед и/или в съдебното решение
за настаняване на детето извън семейството,
в срок до 20 дни от заявяването водещият
случая на детето социален работник изготвя
оценка и съвместно с полагащия грижата
за детето актуализира плана за действие по
чл. 16а, ал. 1 в случай на осигуряване на
заместваща грижа.
(4) В актуализирания план по чл. 16а, ал. 1
се включва:
1. график за ползване на заместващата
грижа в рамките на периода, за който ще се
осигури;
2. начин за ползване на заместващата
грижа (целодневно, включително няколко
поредни дни, нощна грижа, съботно-неделно,
денонощно, включително няколко поредни
денонощия, почасово);
3. срок за ползване на заместващата грижа;
4. целите и резултатите, които трябва да
се постигнат за удовлетворяване на потреб
ностите на детето.
(5) За децата с трайни увреждания, вклю
чително с нужда от постоянно медицинско
наблюдение и медицинска грижа, настанени
в семействата по чл. 26 от Закона за закри
ла на детето, дейностите по осигуряване на
заместваща грижа се съгласуват и с личния
лекар на детето и/или с друг подходящ ме
дицински специалист.
(6) При спешни случаи поради инцидентно
възникнала кризисна ситуация в семейство
то на роднини или близки или в приемното
семейство ползването на заместваща грижа
за детето се осигурява в рамките на деня, в
който е заявено желанието за ползването є.
(7) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ издава направление за ползване
на социалната услуга, чрез която се осигурява
заместваща грижа, в което се посочват място
и срок за нейното предоставяне.
(8) В случай че съгласно оценката по ал. 3
заместващата грижа следва да се осигури от
приемно семейство, се прилага Наредбата за
условията и реда за кандидатстване, подбор
и утвърждаване на приемни семейства и нас
таняване на деца в тях.“
§ 12. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) При наличие на някое от усло
вията по чл. 58 от Правилника за прилагане
на Закона за социалните услуги родител, нас
тойник или попечител, който отглежда дете
с трайно увреждане, може да заяви желание
за ползване на заместваща грижа, която се
осигурява от приемно семейство, чрез подаване
на писмено заявление до дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес на детето.
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(2) В сл у чаите по а л. 1 заместващата
грижа се осигурява по реда на Наредбата за
условията и реда за кандидатстване, подбор
и утвърждаване на приемни семейства и нас
таняване на деца в тях.“
§ 13. В чл. 22, ал. 2 след думите „предос
тавяне на“ се добавя „средносрочна или“.
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Потребностите на детето задължително
се оценяват преди настаняването му извън
семейството. Оценката на потребностите се
актуализира периодично.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея думите
„специализирана институция“ се заменят със
„социална или интегрирана здравно-социална
услуга за резидентна грижа“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Доставчикът на услугата по ал. 1 прави
оценка на потребностите на детето, въз основа
на която разработва план за грижи. Оценката
на потребностите се изпраща на дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес
на детето.
(3) Планът за грижи се разработва в съ
ответствие с плана за действие, изготвен от
дирекция „Социално подпомагане“, като при
съставянето му активно се проучват и се взе
мат предвид индивидуалните потребности и
желания на детето.
(4) Оценката на потребностите по ал. 1
и планът за грижи по ал. 2 се актуализират
периодично – най-малко веднъж на 6 месеца,
като всяка промяна се обсъжда и одобрява
от всички заинтересувани страни.“
§ 16. Член 32 се отменя.
§ 17. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и/или помощ в натура“
се заличават.
2. В ал. 4 думите „и помощта в натура“
се заличават.
§ 18. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „10“.
2. В ал. 4 думите „може да“ и думите „и/
или в натура“ се заличават.
§ 19. В чл. 49, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. до 3 години – до 4-кратния размер на
гарантирания минимален доход;“.
2. В т. 2 цифрата „7“ се заменя с „3“.
§ 20. В чл. 50, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. до 3 години – 4-кратния размер на га
рантирания минимален доход;“.
2. В т. 2 цифрата „7“ се заменя с „3“.
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§ 21. В чл. 51 числото „75“ се заменя със
„120“.
§ 22. В чл. 52, ал. 1 думата „постоянен“ се
заменя с „настоящ“.
§ 23. В чл. 56 след думата „помощи“ се
добавя „и предоставените средства“ и след
думата „помощите“ се добавя „или предос
тавянето на средствата“.
§ 24. В чл. 57в, ал. 5 думата „приемна“ се
заличава.
§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „контрол по“ се заменят
с „мониторинг и контрол чрез организиране
на проверки за“ и думите „обслужващи зве
на“ се заменят с „центрове за подкрепа за
личностно развитие“.
§ 26. В чл. 59, т. 2 думите „и за спазване
на стандартите за социални услуги за деца“
се заличават.
§ 27. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 17а, т. 14 и 15“ се
заменят с „чл. 17а, ал. 1, т. 14“.
2. Създава се т. 4:
„4. на достъп до информационни системи
с данни, свързани с предмета и обекта на
проверка.“
§ 28. В чл. 65, ал. 1 думите „чл. 17а“ се
заменят с „чл. 17а, ал. 1“.
§ 29. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 17а“ се заменят с
„чл. 17а, ал. 1“.
2. В ал. 3, т. 2 след думите „достъпа до“
се добавя „информация за“ и след думите
„услуги за“ се добавя „подкрепа на“.
§ 30. В чл. 69 ал. 4 се изменя така:
„(4) За заседанията по ал. 2 се съставят
протоколи.“
§ 31. В чл. 74, ал. 2 след думите „служите
лите на“ се добавя „Държавната агенция за
закрила на детето, отговарящи за мониторинга
на работата на“.
§ 32. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думите „специализирана институ
ция“ се заменят със „социална или интегрирана
здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
2. Точка 9 се отменя.
3. В т. 10 думите „и/или на помощ в на
тура“ се заличават.
4. В т. 11:
а) в основния текст думите „и/или на по
мощта в натура“ се заличават;
б) създава се буква „н“:
„н) финансовата подкрепа по чл. 69 от
Закона за хората с увреждания.“
§ 33. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2
става приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 и се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 16, ал. 1
ДО ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
………………………………………......
ДОКЛАД
За оценка на постъпил сигнал с вх. № .../
................................................................ 20 …..г.
Изготвен от .......................................................
.............................................................................
На длъжност .....................................................
.............................................................................
В отдел „Закрила на детето“ към дирекция
„Социално подпомагане“…………………….
1. От кого и каква информация е набрана за
проучване на изложените в сигнала обстоя
телства.
2. Данни, предоставени от родител/родители
и/или лица, полагащи грижи за детето, разши
рен семеен кръг и от самото дете в зависимост
от възрастта и степента му на развитие.
3. Семеен и социален кръг на детето.
4. Други деца в семейството и тяхното поло
жение (идентифицирани рискове).
5. Специални/специфични потребности на
членовете на семейството/домакинството.
6. Жилищни условия, доходи, включително
социално подпомагане, на семейството/до
макинството, лично пространство за детето.
7. Възможности за подкрепа и наличие на
ресурси в семейството/домакинството и в
общността.
8. Данни, предоставени от други лица и ин
ституции в хода на проучването.
9. Друга информация, имаща отношение към
изложените в сигнала обстоятелства.
10. Анализ на постъпилата информация и
становище относно наличие на рискове за
детето или предпоставки за нарушаване на
неговите права, установени в хода на проуч
ването, включително извън обстоятелствата,
описани в сигнала.
11. Предложение за продължаване/прекратя
ване на работата по сигнала и необходимост
от предприемане на мярка за закрила – по
чл. 23 или 26 от Закона за закрила на детето,
за детето/децата в семейството.
Изготвил: ......................................................... .

(подпис, име, фамилия, длъжност)

Дата ....................................................................
Съгласувал: .......................................................
Началник на ОЗД: ...........................................
(име и фамилия, подпис)“
§ 34. Създава се приложение № 1а към
чл. 16, ал. 4:
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„Приложение № 1а
към чл. 16, ал. 4
ДО ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
………………………………………......
ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА НА СЛУЧАЙ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА СПРЯМО ДЕТЕ
I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕТЕТО
Име на детето1:
ЕГН:
Лична карта № (за деца над 14-годишна
възраст):
Дата и място на издаване:
Майчин език (български, турски, ром
ски – диалект, друг):
Религия (православие, ислям, католицизъм,
друга, няма);
Детето е включено в регистъра за: ..........
Дата на изготвяне на социалния доклад:
Дата на регистриране на случая в отдел
„Закрила на детето“:
Име и служебен телефон на водещия случая
социален работник:
ІІ. ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО МУ
1. Основни битови потребности:
В този раздел се описва задоволяването на
нуждите на детето, свързани с хранене, лични
дрехи – според пола и сезона, осигурен кът
на детето и място за спане.
2. Здравеопазване:
2.1. Личен лекар на детето.
2.2. Минали, настоящи и хронични забо
лявания и последици от тях:
• Физическо състояние;
• Психоемоционално състояние;
• Психическо състояние.
2.3. Вид и степен на увреждане на деца до
16-годишна възраст, наличие на експертно
решение (ЕР) на ТЕЛК 2 .
2.4. Направени ваксинации според въз
растта на детето, профилактика, здравна и
сексуална култура 3.
2.5. Здравословно хранене, лична и женска
хигиена, стоматологично здраве, режим на
живот.
2.6. Рискове за здравето на детето.
3. Образование:
3.1. Учебно/детско заведение, което посе
щава детето.
3.2. Посещава ли редовно училище/детско
заведение.
Данни по акт за раждане или лична карта (за
деца над 14 години).
2
Към досието се съхранява копие от ЕР на ТЕЛК,
протокол на ЛКК и други медицински документи.
3
Описание на данните от личната амбулаторна
карта на детето.
1
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3.3. Осигурени ли са необходимите учеб
ници и учебни помагала.
3.4. Специфични образователни потребнос
ти на детето.
3.5. Мотивация на детето да посещава
училище.
3.6. Проблеми в училище; подкрепяща среда
за справяне с училищни проблеми.
3.7. Образ в училище, външен вид, доми
ниращи нагласи за приемане или отхвърляне,
популярност в своята група, успехи, правила
за поведение.
4. Емоционално и поведенческо развитие:
4.1. Съответствие меж ду календарна и
психическа възраст, навици, образ за себе си
(негативен или позитивен).
4.2. Значими възрастни за детето и отно
шения на привързаност.
4.3. Авторитет за детето, страхове, загуби
и травми, успехи.
4.4. Нагласи на детето, готовност за спо
деляне със значими възрастни.
4.5. Отношение към правилата, наказа
нията, чуждото страдание, любов и ревност,
агресия и девиантност.
4.6. Комуникативност, връзки с връстници.
4.7. Свободно време и запълването му:
четене, музика, интернет, спорт, други.
5. Идентичност:
5.1. Описание на полова, семейна, родова,
етническа, групова, религиозна принадлеж
ност.
5.2. Реак ци я п ри посегателст ва как т о
върху детето, така и върху други членове на
семейството.
6. Семейни и социални отношения:
6.1. Чувство за принадлежност към семей
ството.
6.2. Познаване на роднините и връзки с
тях, отношения със съжителстващи лица.
6.3. Празници в семейството, грижа за уяз
вимите вкъщи, роля в семейството, отношение
към ценности, представи за добро и зло.
6.4. Защита на икономическите интереси
на детето (ако е собственик и наследник).
6.5. Наличие на родителско отчуждаване.
ІІІ. КАПАЦИТЕТ НА РОДИТЕЛИТЕ
1. Основни грижи
Осъзнаване на ролята на родителите за
задоволяване на потребностите на детето и
отговорността за това, обезпечаване на под
слон, храна, облекло, личен лекар, учебници,
транспорт; годишен отпуск за здравна и емо
ционална профилактика.
2. Осигуряване на сигурност за детето
Осигуряване на адекватна закрила на детето
от вредни фактори и опасности.
2.1. Осигуряване на защита от опаснос
ти в жилището – електричество, газ, остри
предмети, домакински химикали, затворени
шкафове, решетки на леглото и др.
2.2. Надзор от страна на възрастен, придру
жаване до детска градина, училище, здравно
заведение и др.
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2.3. Описание на грижата за живота на
детето – недопустимост на насилие и негли
жиране, здравна култура и профилактика в
домашна обстановка, употреба на алкохол,
цигари, наркотици и др.
3. Емоционална близост
3.1. Емоционална топлота – изразяване на
чувства – радост, привързаност, удоволствие,
създаване на емоционален комфорт, съвмест
ни дейности и отговорности, какво обичат
да правят заедно, празници, свободно време,
настроения, други.
3.2. Взаимоотношения със значими въз
растни.
4. Стимулиране
Подпомагане и насърчаване обучението
на детето и интелектуалното му развитие
чрез поощряване, когнитивно стимулиране и
създаване на социални възможности за изява.
4.1. Стимулиране на когнитивното развитие
и потенциал на детето.
4.2. Насърчаване и участие в игрите на
детето.
4.3. Осигуряване на възможности за обра
зование, стимулиране на детето за участие в
образователния процес.
4.4. Оказване помощ на детето да се справя
с трудностите.
5. Напътствия и ограничения
Основни те роди телск и за д ъ л жени я са
свързани с демонстриране и подпомагане на
детето да усвои подходящо поведение и да
постигне контрол върху емоциите и чувствата
си във взаимодействията с другите. Оказване
помощ на детето да регулира своите емоции
и поведение.
5.1. Описание на съвместния живот в се
мейството, подпомагане поставянето на цели
и начините за постигането им, поставяне на
граници.
5.2. Налагане на правила, формиране на
чувство за отговорност.
5.3. Умения за планиране, умения за плани
ране на разходи, личен бюджет, санкциониране
при нарушаването на правилата.
5.4. Неизпълнение на задължения и отго
ворности.
5.5. Зачитане достойнството на детето при
наказания, умения за изразяване на гняв и
недоволство.
6. Стабилност
Възможност на родителите да осигурят
подкрепяща семейна среда, за да може де
тето да изгради и поддържа отношения на
привързаност, които да го подпомогнат в
създаването на бъдещи отношения и трайни
емоционални връзки.
6.1. Подкрепяща среда за детето – род
нини и/или близки, които могат да окажат
съдействие и подкрепа при отглеждането и
възпитанието на детето.
6.2. Социални услуги в общността, подхо
дящи за детето и неговото семейство.
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6.3. Образователни и здравни услуги, под
помагащи развитието на детето.
6.4. Приятелски кръг, оказващ положи
телно влияние и подпомагащ емоционалното
развитие на детето.
IV. ФАКТОРИ НА СРЕДАТА И СЕМЕЙСТВОТО
1. История и взаимоотношения в семей
ството:
Предистория на семейната връзка и въз
никване на семейството, членове – брой (по
именно), брачни, небрачни, от различни бра
кове, съжителстващи – история, конфликти,
вземане на решения, отстояване на мнения,
взаимна грижа, отговорност и привързаност;
отношения между поколенията; индикации за
насилие в семейството.
Информация за родителите
Име на майката:
ЕГН:
Омъжена ли е за бащата: да/не
Адрес на майката:
Постоянен адрес:
Настоящ или последен известен адрес:
Име на бащата:
ЕГН:
Постоянен адрес:
Настоящ или последен известен адрес:
Братя и сестри – имена и ЕГН:
Роднини (по права линия – баба и дядо по
майчина и по бащина линия):
Други близки, които са от значение за
случая:
2. Положителни страни на семейството, от
рицателни страни в отношенията, претърпени
загуби и кризи и начин на преодоляването
им, други.
3. Роднинск и кръг: взаимоо т ношени я,
причини за липсата им, изолираност от род
нински кръг, отношение на роднините към
семейството и неговите проблеми.
4. Жилище – собственост, разположение,
разходи, възможност за издръжка на семей
ството, разпределение на помещенията, грижа
за вида му, оборудване, удобство и комфорт
за детето, хигиена, съжителстване, съсобстве
ност, възможност за други решения с оглед
на проблемите на детето.
5. Работа – образователна степен на роди
телите, място на работа и длъжност, работно
време – продължителност, с договор или без
договор, отдалеченост на местоработата от
дома, удовлетвореност; регистрация в бюрото
по труда; работа на няколко места и влияние
на взаимоотношенията вкъщи.
6. Доходи – от работа, от помощи, от наеми
или продажби, други ......................; начин на
разпределението им, умение за управление
бюджета на семейството.
7. Здравословно състояние на членовете
на семейството, увреждане, злоупотреба с
алкохол, цигари, наркотици и други и отра
жението им върху развитието на семейството
и децата, организация на семейния отпуск;
профилактика.
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8. Социална интеграция на семейството – участие в събития от общностен харак
тер, принос за развитие на местната общност
(особено в селата), общественополезни дей
ности; организация на културния живот на
семейството и др.
V. ОЦЕНКА
І. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ:

ІІ. ОСНОВНИ НУЖДИ:

ІІІ. РЕСУРСИ/ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ:

ІV. ОЦЕНК А НА РИСКОВЕ:

VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ4
В синтезиран вид се описват нуждите на
детето и мерките, които следва да се пред
приемат с цел осигуряване правата на детето.
Например:
1. Консултиране и информиране на детето
в съответствие със степента на неговото раз
витие – здравно, правно, участие в съдебни
процедури, други.
2. Насочване на детето към подходящи
форми за ангажиране на свободното му време.
3. Консултиране на родителите или лицата,
на които е възложено изпълнението на роди
телски функции, по въпроси на социалното
подпомагане и социалните услуги.
4. Осигуряване на педагогическа, психоло
гическа и правна помощ на родителите или
лицата, на които са възложени родителски
функции, по проблеми, свързани с отглежда
нето, възпитанието и обучението на децата.
5. Повишаване на родителския капацитет,
умения за справяне с конфликти и кризи в
отношенията.
6. Превенция на изоставянето, реинтегра
ция.
7. Услуги за задоволяване на потребностите
на деца с увреждания.
8. Насочване към подходящи социални
услуги в общността.
9. Съдействие на осиновителите при под
готовката им за изпълнение на родителските
им функции; работа за изграждане на при
вързаност.
10. Осигуряване на съдействие за подоб
ряване на социално-битовите условия – от
пускане на месечна или еднократна помощ,
насочване към стру кт у ри на общинската
администрация, други.
4

Може да се посочи повече от една дейност.
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11. Съдействие за устройване на подходяща
работа на нуждаещи се деца, навършили 16-го
дишна възраст, при установените в трудовото
законодателство условия.
Настоящият доклад е изготвен във връзка
с ..........................................................................
Изготвил: ..........................................................
.............................................................................

ВЕСТНИК

Краткосрочна цел 2:
Дейност

(подпис, име, фамилия, длъжност)

Дата ....................................................................
Съгласувал: .......................................................
Началник на ОЗД: ...........................................
.............................................................................
(име и фамилия, подпис)“
§ 35. В приложение № 2 думите „Начал
ник на дирекция „Социално подпомагане“
се заменят с „Началник на отдел „Закрила
на детето“.
§ 36. Приложение № 2а към чл. 16а, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 2а
към чл. 16а, ал. 1
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Дете: ....................................................................
Място на отглеждане: ......................................
Случай по: ..........................................................
Мярка за закрила: ........................................... .
Дългосрочна цел на работата по случая:
................................................................................
План за работа с детето
Краткосрочна цел 1:
Дейност

Ресурси Отговор- Срок/
Инди(посочват ни лица честота катори
се за дей- за изпълза изностите,
нението
пълза които е
нение
уместно)
на дейността

Краткосрочна цел 2:
Дейност

Ресурси Отговор- Срок/
(посочват н и л и ц а честота
се за дей- за изпълностите,
нението
за които е
уместно)

Индикатори
за изпълнение
на дейността

План за работа с родителите
Краткосрочна цел 1:
Дейност

Ресурси Отговор- Срок/
Инди(посочват ни лица честота катори
се за дей- за изпълза изностите,
нението
пълза които е
нение
уместно)
на дейността
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Ресурси Отговор- Срок/
Инди(посочни лица честота катори
ват се за за изпълза издейнос
нението
пълтите, за
нение
които е
на дейуместно)
ността

Предстоящ преглед: ....................................... г.
(дата)

Участници в обсъждането: .............................
Изготвил:
Социален работник, водещ случая: ...............
.............................................................................
(име и фамилия, подпис)

Съгласувал: .......................................................
Началник на ОЗД: ...........................................
.............................................................................
(име и фамилия, подпис)

Родител/настойник/попечител/други лица,
полагащи грижи за детето:
.............................................................................
(име и фамилия, подпис)

Лица, отговорни за изпълнение на планира
ните дейности по плана:
.............................................................................
(име и фамилия, подпис)

Дете: ...................................................................
(описва се начинът, по който е запознато)

Причини за несъгласуване от заинтересова
ните страни:
.............................................................................
(описват се причините)

Дата: .............................................................. г.“
§ 37. В приложение № 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думата „децата“ и наклонената черта
пред нея се заличават.
2. Думите „адрес на“ се заменят с „адрес
на общината или на“.
3. След думата „Краткосрочна“ се поставя
запетая и се добавя „средносрочна“.
4. Думите „дългосрочна социална услуга“
се заменят със „средносрочна или дългосрочна
социална услуга“.
Заключителна разпоредба
§ 38. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 18, 19, 20 и 21, които влизат
в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
59
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за опаковките и отпадъ
ците от опаковки, приета с Постановление
№ 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от
2013 г., бр. 30 от 2016 г. и бр. 60 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За всички пуснати на пазара опакова
ни стоки задължително се прилага схемата
на разширена отговорност на производителя
по § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби
на ЗУО.“
2. В чл. 2:
а) точка 5 се изменя така:
„5. мерките, насочени приоритетно към
предотвратяване на образуването на отпадъци
от опаковки и като допълнителни основни
принципи, към повторна употреба на опа
ковките, към рециклиране и други форми на
оползотворяване на отпадъците от опаковки и
към намаляване на окончателното обезвреж
дане на такива отпадъци, с цел да се спомогне
за прехода към кръгова икономика;“
б) създава се т. 10:
„10. изискванията и задълженията към
схемата за разширена отговорност на про
изводителя за опаковани стоки за отпадъци
от опаковки по § 1, т. 35 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.“
3. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) да се осигури с приоритет тяхната
пригодност за многократна употреба при до
казана екологична и икономическа ефектив
ност или оползотворяване, включително чрез
рециклиране в съответствие с йерархията на
отпадъците, както и опазването на околната
среда при доказана безопасност за здравето
на потребителя;“
б) в т. 4 след думите „дава възможност“ се
добавя „в максимална степен да се предот
врати образуването на отпадъци, както и“.
4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. Разградимите чрез окисляване
пластмасови опаковки не се считат за био
разградими опаковки.“
5. В чл. 8, т. 1 след думите „отпадъци от
опаковки“ се добавя „и за свеждане до ми
нимум на въздействието им върху околната
среда“.
6. В чл. 9:
а) алинеи 1 – 3 се изменят така:
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„(1) Лицата, които пускат на пазара опакова
ни стоки, предприемат мерки за рециклиране
на не по-малко от 70 на сто от общото тегло
на отпадъците от опаковки, като се рециклира
не по-малко от:
1. 75 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от стъкло;
2. 85 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от хартия и картон;
3. 80 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от черни метали;
4. 60 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от алуминий;
5. 55 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от пластмаси, при чието рециклиране
се получава единствено пластмаса;
6. 30 на сто от теглото на дървесните от
падъци от опаковки.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно
съгласно сроковете по § 3а на преходните и
заключителните разпоредби.
(3) Не се отчитат за изпълнение на целите
по ал. 1:
1. пристигналите на територията на Репуб
лика България от друга държава – членка на
Европейския съюз (ЕС), и/или внесените от
страни извън територията на ЕС отпадъци
от опаковки;
2. крайните отпадъчни материали, пред
назначени да бъдат използвани като гориво
или други средства за получаване на енергия,
или за изгаряне, насипване или депониране.“;
б) създават се ал. 5 – 9:
„(5) Отпадъците от опаковки, изпращани
към друга държава членка за рециклиране,
се отчитат за изпълнение на целите по ре
циклиране само от държавата членка, в която
отпадъците от опаковки са събрани.
(6) Целта по ал. 1, т. 1 се постига, като
не повече от 20 на сто от теглото на отпадъ
ците от опаковки от стъкло могат да бъдат
рециклирани в бетонови центрове.
(7) За изчисляването на целите по ал. 1 за
рециклиране се използват само отпадъците,
които са включени в процеса на рециклиране,
или отпадъците, които са престанали да бъдат
считани за отпадък.
(8) Измерването на отпадъците за изпълне
ние на целите по ал. 1 се извършва на входа
на процеса на рециклиране.
(9) Измерването, изчисляването и отчита
нето на степента на постигане на целите по
ал. 1 се извършват съгласно изискванията и
правилата по приложение № 8а.“
7. В чл. 17 ал. 4 се отменя.
8. В чл. 19:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) При изпълнение на задълженията си
лицата по ал. 1 организират разполагането на
елементите от системата за разделно събиране
по чл. 24, ал. 1, т. 2 с обем съобразно броя
на посетителите в обектите.
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(3) Забранява се смесването на разделно
събраните отпадъци от опаковки с други
материали или отпадъци по начин, затруд
няващ последващото им рециклиране или
оползотворяване.“
9. В чл. 24, ал. 1, т. 4, буква „б“:
а) подбуква „гг“ се изменя така:
„гг) метали:
o черни
o цветни;“
б) създава се подбуква „дд“:
„дд) композитни материали.“
10. В чл. 30, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. предварителен финансов разчет на из
браната система за разделно събиране, опол
зотворяване и рециклиране на отпадъците от
опаковки, включващ:
а) доказателства, че е финансово обезпечена
като първоначална инвестиция и експлоата
ционни разходи;
б) възнаграждения, определени по начин,
който осигурява покриване на разходите по
управление на отпадъците от всички продукти,
които членовете є пускат на пазара, в т.ч.:
аа) разходите във връзка с дейностите по
разделно събиране на отпадъци от опаковки и
тяхното последващо превозване и третиране,
включително третирането, което се изисква
с оглед на постигането на целите по чл. 9,
както и разходите, необходими за изграждане
на системите за разделно събиране, като се
отчитат и приходите от повторната употреба
и от продажбата на отпадъчни материали;
бб) разходите по предоставянето на подхо
дяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпа
дъците и за отмяна на определени директиви
(ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.), наричана
по-нататък „Директива 2008/98/ЕО“;
вв) разходите по събирането на информация
и докладването на данни във връзка с изпъл
нението на задълженията си и постигането
на целите;
в) възнаграждения по чл. 31, модулирани по
отношение на отделните продукти или групи от
сходни продукти и отчитащи устойчивостта на
продуктите, пригодността им за ремонтиране,
за повторна употреба и рециклиране, както
и наличието на опасни вещества в тях, като
същевременно размерът на възнаграждени
ето не надвишава разходите, необходими за
предоставяне на услугите по управление на
отпадъците по разходно-ефективен начин;“
б) създава се т. 8:
„8. ясно дефиниран обхват на дейността на
организацията от географска гледна точка и
от гледна точка на продуктите и материалите,
като гарантира, че посочените области (гео
графски и продуктови) не се ограничават до
тези, в които събирането и управлението на
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отпадъци е най-рентабилно, като осигурява
подходяща наличност на системите за съби
ране на отпадъци в тях.“
11. В чл. 36, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. предварителен финансов разчет на из
браната система за разделно събиране, опол
зотворяване и рециклиране на отпадъците
от опаковки, включващ доказателства, че
е финансово обезпечена като първоначална
инвестиция и експлоатационни разходи, в т.ч.:
а) разходите във връзка с дейностите по
разделно събиране на отпадъци от опаковки и
тяхното последващо превозване и третиране,
включително третирането, което се изисква
с оглед на постигането на целите по чл. 9,
както и разходите, необходими за изграждане
на системите за разделно събиране;
б) разходите по предоставянето на подхо
дяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива
2008/98/ЕО;
в) разходите по събирането на информация
и докладването на данни във връзка с изпъл
нението на задълженията си и постигането
на целите;“
б) създава се т. 11:
„11. ясно дефиниран обхват на дейността от
географска гледна точка и от гледна точка на
продуктите и материалите, като гарантира, че
посочените области (географски и продуктови)
не се ограничават до тези, в които събирането
и управлението на отпадъци е най-рентабил
но, като осигурява подходяща наличност на
системите за събиране на отпадъци в тях.“
12. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Министърът на околната среда
и водите докладва на Европейската комисия
данни за опаковки и отпадъци от опаковки по
формат на Европейската комисия ежегодно,
до 18 месеца след приключване на отчетната
година.
(2) Първият период на докладване за изпъл
нение на целите по чл. 9 започва през първата
пълна календарна година след приемането
на акта за изпълнение, с който се определя
форматът за докладване, и обхваща данните
за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от
доклад за проверка на качеството и от доклад
за предприетите мерки за изграждане и под
държане на ефективна система за качествен
контрол и проследимост на отпадъците от
опаковки.“
13. В чл. 67 се създава ал. 3:
„(3) Когато размерът на прод у ктовата
такса не може да бъде определен в срока по
ал. 1, се назначават допълнителни проверки
за определянето му след този срок.“
14. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 8 се изменя така:
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„8. „Композитни опаковки“ са опаковки,
произведени от два или повече слоя от раз
лични материали, които не могат да бъдат
разделени ръчно и образуват една съставна
единица, състояща се от вътрешна приемна
част и външна обвивка, която се пълни, съх
ранява, транспортира и изпразва като такава.“;
бб) точка 30 се изменя така:
„30. „Предварително третиране“ е всяка
операция по третиране, през която преминават
отпадъчните материали от опаковки преди
постъпването им в процеса на рециклиране,
посредством който тези материали се прера
ботват в продукти, материали или вещества,
които не са отпадък. Това включва проверка,
сортиране и други подготвителни операции за
отстраняване на нецелевите материали и за оси
гуряване на висококачествено рециклиране.“;
вв) създават се т. 37 – 45:
„37. „Опаковки за многократна употреба“ са
опаковки, създадени, проектирани и пуснати
на пазара с цел да претърпят в рамките на
своя жизнен цикъл многократен брой използ
вания или ротации чрез презареждане или
като се използват за същата цел, за която са
били създадени.
38. „Схема за разширена отговорност на
производителя“ са набор от мерки, предпри
ети с цел да гарантират, че производителите
на продукти носят финансова отговорност
или финансова и оперативна отговорност за
управлението на отпадъците като етап от
жизнения цикъл на продукта след превръща
нето му в отпадък.
39. „Третиране на отпадъците от опаков
ки“ са дейностите по смисъла на § 1, т. 44 от
допълнителните разпоредби на ЗУО.
40. „Целеви материали“ са отпадъчните
материали от опаковки, които в рамките на
даден процес на рециклиране се преработват
в продукти, материали или вещества, които
не са отпадък.
41. „Нецелеви материали“ – за целите на
изчисляването на целите за рециклиране по
чл. 6, параграф 1, букви „е“ – „и“ от Директива
94/62/ЕО – са отпадъчни материали, които
не се преработват в рамките на даден процес
на рециклиране в продукти, материали или
вещества, които не са отпадък.
42. „Точка на изчисление“ е точката, в
която отпадъчните материали от опаковки
постъпват в процеса на рециклиране, по
средством който отпадъците се преработват
в продукти, материали или вещества, които
не са отпадък, или точката, в която отпадъч
ните материали престават да бъдат отпадък
в резултат на подготвителна операция преди
преработката им.
43. „Точка на измерване“ е точката, в която
се измерва теглото на отпадъчните матери
али с оглед определяне на количеството на
отпадъците в точката на изчисление.

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

44. „Ротация“ е пътят, през който минава
дадена опаковка за многократна употреба
от момента, в който е пусната на пазара за
едно със стоката, за която е предназначена
да съдържа, предпазва, борави, доставя или
представя, до момента, в който се връща за
повторна употреба в система за повторната
употреба на опаковки, с оглед на нейното
повторно пускане на пазара заедно със стоката.
45. „Система за повторна употреба на
опаковки“ са организационни, технически
или финансови условия, които гарантират,
че опаковките за многократна употреба из
вършват многократни ротации.“;
б) в § 2 накрая се добавя „Директива (ЕС)
2018/851 на Европейския парламент и на Съ
вета от 30 май 2018 година за изменение на
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците
и Директива 2018/852/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 година
за изменение на Директива 94/62/ЕО относно
опаковките и отпадъците от опаковки (ОB, L
150 от 14 юни 2018 г.)“.
15. В преходните и заключителните раз
поредби:
а) създава се § 3а:
„§ 3а. (1) Член 9, ал. 2 се прилага, както
следва:
1. от 1 януари 2021 г. до 31 декември
2021 г. – най-малко 61 на сто от отпадъците
от опаковки се рециклират:
а) 30 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 62 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 64 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 52 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
д) 10 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 17 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
2. от 1 януари 2022 г. до 31 декември
2022 г. – най-малко 62 на сто от отпадъците
от опаковки се рециклират:
а) 35 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 64 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 68 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 55 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
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д) 20 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 19 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
3. от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г.
най-малко 63 на сто от отпадъците от опа
ковки се рециклират:
а) 40 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 66 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 70 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 60 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
д) 30 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 21 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
4. от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.
най-малко 64 на сто от отпадъците от опа
ковки се рециклират:
а) 45 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 68 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 72 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 65 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
д) 40 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 23 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
5. от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2025 г.
най-малко 65 на сто от отпадъците от опа
ковки се рециклират:
а) 50 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 70 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 75 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 70 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
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д) 50 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 25 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
6. от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2026 г.
най-малко 66 на сто от отпадъците от опа
ковки се рециклират:
а) 51 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 71 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 77 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 72 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
д) 52 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 26 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
7. от 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г.
най-малко 67 на сто от отпадъците от опа
ковки се рециклират:
а) 52 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 72 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 79 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 74 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
д) 54 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 27 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
8. от 1 януари 2028 г. до 31 декември 2028 г.
най-малко 68 на сто от отпадъците от опа
ковки се рециклират:
а) 53 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 73 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 81 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 76 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
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д) 56 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 28 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
9. от 1 януари 2029 г. до 31 декември 2029 г.
най-малко 69 на сто от отпадъците от опа
ковки се рециклират:
а) 54 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 74 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
в) 83 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 78 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
д) 58 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 29 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират;
10. от 1 януари 2030 г. до 31 декември
2030 г. най-малко 70 на сто от отпадъците от
опаковки се рециклират:
а) 55 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
пластмаса се рециклират;
б) 75 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
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в) 85 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
хартия и картон се рециклират;
г) 80 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
черни метали се рециклират;
д) 60 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
алуминий се рециклират;
е) 30 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дърво се рециклират.
(2) Целите по чл. 9, ал. 1 се постигат еже
годно от 1 януари 2031 г.“;
б) параграф 7 се изменя така:
„§ 7. Член 5, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат от
1 януари 2022 г. Пуснатите на пазара опаковки
преди 1 януари 2022 г., които не носят мар
кировките по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2, могат да
се продават до изчерпване на количествата.“
16. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1, т. 2

“
17. Приложение № 6 към чл. 49 се изменя
така:
„Приложение № 6
към чл. 49

ОТЧЕТ ЗА ДЕПОЗИТНИ СИСТЕМИ ИЛИ МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА НА ОПАКОВКИ ЗА
…………… ГОДИНА
ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
1.

Наименование:

2.

ЕИК по БУЛСТАТ:

3.

Седалище и адрес на управление на дейността:

4.
5.
6.

Телефон:
Е-mail:
Лице за контакти:

НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА:

1.

Колективна система, представлявана от организация по
Индивидуално
оползотворяване
Отбележете вярното с Х
2.
Наименование на организацията по оползотворяване/ лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално:
Опаковъчни
материали

Опаковки, пуснати на пазара за пръв път
Всички опаковки

1

Първични опаковки

Опаковки за многократна
употреба, пуснати на пазара за
пръв път
Всички
Първични
опаковки за
опаковки за
многократна
многократна
употреба
употреба

Ротации1
Всички опаковки за
многократна употреба

Първични опаковки за
многократна употреба

(т)

(бр.)

(т)

(бр.)

(т)

(т)

(т)2

(бр.)

(т)2

(бр.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Пластмаса
Дърво
Черни
метали
Алуминий
Стъкло
Хартия и
картон
Други
ОБЩО
(1) Това означава броя на ротациите, които извършват опаковките за многократна употреба през дадена година.
(2) Това означава броя на ротациите, които извършват опаковките за многократна употреба през дадена година, умножен по тяхната маса.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……..
Ръководител:
(име, подпис, печат)“

“
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18. Приложение № 7 към чл. 52, ал. 1 и 3 се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 52, ал. 1 и 3

ОТЧЕТ ЗА СЪБРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ И ОБХВАНАТО НАСЕЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЗА
...................... ГОДИНА
Предоставя се от:
(Отбележете вярното с Х)
Организация
по
оползотворяване
Община

Наименование:
(Наименование на организацията или общината)

Таблица 1. Събрани отпадъци от опаковки
Община1

Стъкло

Пластмаси

Хартия/
картон

Черни метали

Алуминий

Дърво

Други (в т.ч.
композитни)

ОБЩО2

(т)
3

(т)
4

(т)
5

(т)
6

(т)
7

(т)
8

(т)
9

(т)
2

1

ОБЩО3
В т.ч. за опаковане на
опасни химични вещества
1. Когато отчетът се предоставя от организация по оползотворяване, се попълва информация поотделно за всяка община, с която е
сключен договор.
2. В колона 9 се попълва общото количество за съответната община.
3. Попълва се общото количество за съответния материал от всички общини; под него се попълва общо количество от материала,
послужило за опаковане на опасни вещества.
Таблица 2. Обхванато население по общини
№ по ред

Община

Население на общината1 (хил. жители)

Обхванато население в системите
за разделно събиране
(хил. жители)

1

2

3

4

1
2
ОБЩО
1. Населението се попълва въз основа на последните данни по настоящ адрес на Главна дирекция „ГРАО“, актуални към 1 януари на
отчетната година.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……..

Ръководител:
(име, подпис, печат)“

“

19. Приложение № 8 към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 СЪГЛАСНО СРОКОВЕТЕ ПО § 3а ОТ ПЗР НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ ЗА …………..ГОДИНА
Предоставя се от:
(Отбележете вярното с Х)
Организация
по
оползотворяване
Индивидуално
изпълняващо
задълженията
лице
ЕИК

Наименование:
(Наименование на организацията или индивидуално изпълняващо задълженията си лице)

си

Седалище и адрес на управление на дейността:
Телефон:
Е-mail:
Лице за контакти:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ПО ЧЛ. 9
Отпадъци от опаковки по вид на
материала

1

Пуснати на пазара
опаковки

Многократно
употребени опаковки

Рециклирани
опаковки

Оползотворени
опаковки

Рециклирани
опаковки

(т)

(т)

(т)

(т)

(%)

2

3

4

5

6

Пластмаса (PE, PP, PET, PS, PVC)
Хартия и картони
Стъкло
Черни метали
Алуминий
Дърво
Други
В т.ч. за опаковане на опасни
химични вещества
ОБЩО
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……..

Ръководител:
(име, подпис, печат)”

“
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20. Създава се приложение № 8а към чл. 9,
ал. 9:
„Приложение № 8а
към чл. 9, ал. 9
Правила за измерване и изчисляване изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1
1. За целите на изчисляването на това дали
са постигнати целите по чл. 9, ал. 1:
а) се изчислява теглото на образуваните
и рециклираните отпадъци от опаковки през
да дена ка лен дарна година; образу вани те
отпадъци от опаковки се считат за равни
на количеството на опаковките, пуснати на
пазара през същата година от съответното
лице по чл. 9, ал. 1;
б) теглото на рециклираните отпадъци от
опаковки се изчислява, като теглото на опа
ковките, превърнали се в отпадъци, които, след
като са били подложени на всички необходи
ми дейности по проверка, сортиране и други
предварителни дейности по отстраняване на
отпадъчни материали, които не са обект на понататъшно преработване, и за да се гарантира
висококачествено рециклиране, постъпват в
ефективен процес на рециклиране, при което
отпадъчните материали фактически се прера
ботват в продукти, материали или вещества.
2. Теглото на рециклираните отпадъци от
опаковки се измерва при включването на от
падъците в процеса на рециклиране. Теглото
на рециклираните отпадъци от опаковки може
да бъде измерено и след каквато и да е дей
ност по сортиране, единствено при условие че:
а) тези изходни отпадъци са рециклирани
впоследствие;
б) теглото на материалите или веществата,
които са отстранени от процесите по други
дейности, предхождащи дейността по рецикли
ране, и не са рециклирани впоследствие, не се
включва в теглото на отпадъците, отчитани
като рециклирани.
3. Количеството биоразградими отпадъ
ци от опаковки, подложени на аеробно или
анаеробно третиране, може да се отчита
като рециклирано, когато от това третира
не се образуват компост, ферментационни
продукти или други изходни материали, при
които теглото на рециклираните отпадъци е
подобно на теглото на входящите отпадъци,
и които предстои да бъдат използвани като
рециклиран продукт, материал или вещество.
Когато изходните материали се използват
върху земна повърхност, могат да се считат
за рециклирани само ако тяхното използване
води до ползи за селското стопанство или до
подобряване на екологичното състояние.
4. Количеството отпадъчни материали от
опаковки, които са престанали да бъдат отпа
дъци в резултат на евентуална подготвителна
операция преди действителната им преработка,
могат да се отчитат като рециклирани, ако
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тези материали са предназначени за пос
ледваща преработка в продукти, материали
или вещества, които да бъдат използвани за
първоначалната им цел или за други цели.
Въпреки това крайните отпадъчни матери-
али, предназначени да бъдат използвани като
гориво или други средства за получаване
на енергия, или за изгаряне, насипване или
депониране, не се отчитат във връзка с пос
тигането на целите на рециклирането.
5. За да се изчисли дали целите по чл. 9,
ал. 1 са постигнати, може да се вземе пред
вид рециклирането на метали, отделени след
изгарянето на отпадъци, в съотношение, съ
ответстващо на дела на изгорените отпадъци
от опаковки, при условие че рециклираните
метали отговарят на определени критерии
за качество, посочени в акта за изпълнение,
приет съгласно член 11а, параграф 9 от Ди
ректива 2008/98/ЕО.
6. При изчисляването на целите по чл. 9,
ал. 1 количеството на дървените опаковки,
поправени с цел повторна употреба, се до
бавя както към генерираните отпадъци от
опаковки, така и към рециклираните отпа
дъци от опаковки. Количеството на дърве
ните опаковки, поправени с цел повторна
употреба, се определя въз основа на теглото
на поправените единици дървени опаковки,
които впоследствие се използват повторно, и
изключва дървени опаковки или компоненти
на дървени опаковки, които са предадени за
последващо третиране.
7. Количеството на рециклираните отпа
дъци от опаковки е количеството на отпадъ
ците в точката на изчисление. Количеството
на отпадъците от опаковки, постъпващи в
процеса на рециклиране, включва целевите
материали. То може да включва нецелеви ма
териали само доколкото тяхното присъствие е
допустимо за конкретния процес на рецикли
ране. Точките на изчисление, приложими за
определени отпадъчни материали от опаковки
и определени операции по рециклиране, са
определени в таблица 1.
Таблица 1. Точки на изчисления на
целите по чл. 9
Опаковъчен
материал

Точка на изчисление

1.

Стъкло

Сортирано стъкло, което не
преминава през допълнителна
обработка преди постъпва
нето му в пещ за стъкло или
производството на филтърни
среди, абразивни материали,
стъклена вата и строителни
материали.

2.

Метали

Сортирани метали, които не
преминават през допълнител
на обработка, преди да постъ
пят в топилно предприятие
или пещ.
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Точка на изчисление

3.

Х а р т и я /к а р  Сортирана хартия, която не
тон
преминава през допълнителна
обработка, преди да постъпи
в процес за производството
на целулоза.

4.

Пластмаса

Пластмаси, разделени по по
лимери, които не премина
ват допълнителна обработка,
преди да постъпят в процеси
за г ра н ул и ра не, ва к у у м но
формоване или леене.
Пластмасови люспи, които
не преминават допълнителна
обработка, преди да бъдат из
ползвани в крайния продукт.

5.

Дърво

Сортиран дървен материал,
който не преминава допълни
телна обработка преди използ
ването му в производството
на плочи от дървесни частици
или други продукти.
Сортиран дървен материал,
който постъпва за компос
тиране.

6.

Текстилни из Сортирани текстилни изде
делия
ли я, които не преминават
допълнителна обработка, пре
ди да бъдат използвани за
производството на текстилни
влакна, парцали или гранули.

7.

Композитни
опаковки

Пластмаса, ст ък ло, метал,
дърво, хартия и картон, както
и други материали, получени
от третирането на композитни
опаковки или на опаковки,
съставени от няколко мате
риала, които не преминават
допълнителна обработка, пре
ди да стигнат до точката на
изчисление, установена за
конкретния материал.

8. Когато точката на измерване е свързана
с изхода на дадено съоръжение, което изпра
ща отпадъци от опаковки за рециклиране
без допълнително предварително третиране,
или с входа на съоръжение, в което отпа
дъците от опаковки постъпват в процеса на
рециклиране без допълнително предварително
третиране, количеството на сортираните от
падъци от опаковки, които са отхвърлени от
съоръжението за рециклиране, не се включва
в количеството на рециклираните отпадъци
от опаковки.
9. Когато в дадено съоръжение се извършва
предварително третиране преди точката на
изчисление за това съоръжение, отпадъците,
отстранени при предварителното третиране,
не се включват в количеството на рецикли
раните отпадъци от опаковки, докладвано от
това съоръжение.
10. Когато биоразградими опаковки, които
са обект на аеробно или анаеробно третиране,
са включени в рециклираните количества
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за съответния опаковъчен материал, коли
чеството на биоразградимите опаковки в
биоразградимите отпадъци се определя чрез
извършване на редовни анализи на състава
на биоразградимите отпадъци, постъпващи
в тези процеси. Биоразградими отпадъци
от опаковки, които са отстранени преди, по
време или след процеса на рециклиране, не
се включват в рециклираните количества.
11. Когато влажността на отпадъците от
опаковки в точката на измерване се различа
ва от тази на опаковките, пуснати на пазара,
количеството на опаковките в точката на
измерване се коригира, за да отразява естест
вената влажност на отпадъците от опаковки
в сравнение с влажността на еквивалентни
опаковки, пуснати на пазара.
12. От количеството на рециклираните
от па дъци от опаковк и се изк лючват не
опаковъчните материали, събрани заедно с
отпадъците от опаковки, например отпадъци
от същия материал, които не произлизат от
опаковки, и остатъци от продуктите, които
са се съдържали в опаковката.
13. Когато отпадъците от опаковки, генери
рани в дадена държава членка, са смесени с
други отпадъци или отпадъци от друга държава
преди точката на измерване или точката на
изчисление, делът на отпадъците от опаковки,
произлизащи от дадена държава членка, се оп
ределя чрез подходящи методи като електрон
ни регистри и проучвания с извадки. Когато
такива отпадъци се подлагат на допълнително
предварително третиране, количеството на
нецелевите материали, отстранени при това
третиране, се изважда, като се взема предвид
делът и когато е целесъобразно, качеството
на отпадъчните материали, произлизащи от
отпадъци от опаковки с произход от дадена
държава членка.
14. Когато отпадъчните материали от опа
ковки постъпват в процеси по оползотворяване,
в които тези материали се използват главно
като гориво или друго средство за получаване
на енергия, резултатът от такива процеси,
подлежащ на възстановяване на материали,
например фракцията минерални вещества в
дънната пепел след изгарянето или клинке
рът, получен след съвместното изгаряне, не
се включва в количеството на рециклира
ните опаковки от отпадъци, с изключение
на металите, отделени и рециклирани след
изгарянето на отпадъците от опаковки. Мета
лите, присъстващи в минералните вещества,
получени от процеса на съвместно изгаряне
на отпадъци от опаковки, не се докладват
като рециклирани.
15. За целите на изчисляване и проверка на
степента на постигане на целите за рецикли
ране, определени в чл. 9, ал. 1, композитните
опаковки и другите опаковки, съставени от
повече от един материал, се изчисляват и
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докладват по съдържащи се в опаковката ма
териали. Изключение се прави, когато даден
материал представлява незначителна част от
дадена единица опаковка и във всички слу
чаи не повече от 5 на сто от общото тегло на
дадената единица опаковка.“
§ 2. В Наредбата за излезлите от употреба
моторни превозни средства, приета с Поста
новление № 11 на Министерския съвет от
2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от
2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г., бр. 47
и 60 от 2018 г. и бр. 37 от 2020 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Икономическите оператори съобразно
предмета си на дейност са длъжни да осигурят
приемането на площадки за събиране и съх
раняване или в центрове за разкомплектуване
на цялото количество ИУМПС, образувани в
страната през текущата година, и да ги тре
тират съгласно йерархията на отпадъците при
спазване на изискванията на чл. 6 от Закона
за управление на отпадъците.“;
б) в ал. 2, т. 1 числото „95“ се заменя с „96“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Всяка от целите по ал. 2 се постига,
като се рециклира не по-малко от 95 на сто
от теглото на стъклото съгласно определения
компонентен състав в методиката по § 6 от
преходните и заключителните разпоредби.“;
г) алинеи 3 – 6 стават съответно ал. 4 – 7.
2. В чл. 9 думите „Закона за управление
на отпадъците (ЗУО)“ се заменят с абреви
атурата „ЗУО“.
3. В чл. 12, ал. 1 се създават т. 11 и 12:
„11. ясно дефиниран обхват на дейността
на организацията от географска гледна точка
и от гледна точка на продуктите и матери
алите, като гарантира, че посочените области
(географски и продуктови) не се ограничават
до тези, в които събирането и управлението
на отпадъци е най-рентабилно, като осигу
рява подходяща наличност на системите за
събиране на отпадъци в тях;
12. възнаграждения по чл. 13а, модули
рани по отношение на отделните продукти
или групи от сходни продукти и отчитащи
устойчивостта на продуктите, пригодността
им за ремонтиране, за повторна употреба и
рециклиране, както и наличието на опасни
вещества в тях, като същевременно размерът
на възнаграждението не надвишава разходите,
необходими за предоставяне на услугите по
управление на отпадъците по разходно-ефек
тивен начин.“
4. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. За изпълнение на задължени
ята си за събиране, повторно използване,
оползотворяване и рециклиране на ИУМПС
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организацията по оползотворяване определя
възнаграждение, което є се заплаща от ли
цата, сключили договор с нея, които пускат
на пазара МПС.“
5. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 8:
„8. ясно дефиниран обхват на своята дей
ност от географска гледна точка и от гледна
точка на продуктите и материалите, като га
рантират, че посочените области (географски
и продуктови) не се ограничават до тези, в
които събирането и управлението на отпадъци
е най-рентабилно, като осигуряват подходя
ща наличност на системите за събиране на
отпадъци в тях.“
6. В чл. 19 се създава ал. 10:
„(10) Признават се удостоверения за раз
комплектуване, издадени от разрешено съ
оръжение за третиране на ИУМПС в друга
държава – членка на ЕС, съдържащо прило
жимите изисквания по ал. 2.“
7. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Ежегодно, до 18 месеца след
приключване на отчетната година министъ
рът на околната среда и водите докладва на
Европейската комисия (ЕК) данни за ИУМПС
по формат на ЕК.
(2) Първият период на докладване за изпъл
нение на целите по чл. 8 започва през първата
пълна календарна година след приемането
на акта за изпълнение, с който се определя
форматът за докладване, и обхваща данните
за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от
доклад за проверка на качеството и от доклад
за предприетите мерки за изграждане и под
държане на ефективна система за качествен
контрол и проследимост на ИУМПС.“
8. В чл. 39 се създава ал. 5:
„(5) Когато размерът на прод у ктовата
такса не може да бъде определен в срока по
ал. 1, се назначават допълнителни проверки
за определянето му след този срок.“
9. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) моторно превозно средство с прекра
тена регистрация, което се намира върху
имот – държавна или общинска собственост,
за повече от три месеца от датата на прекра
тяване на регистрацията;“
бб) в буква „б“ думите „две години“ се
заменят с „три месеца“;
б) в § 2 се създават т. 8 и 9:
„8. Директива 2018/849/ЕС на Европейс
к и я парл а мен т и на С ъве т а о т 3 0 ма й
2018 г од и на за изменен ие на д и рек т и ви
2000/53/ЕО относно излезлите от употреба
превозни средства, 2006/66/ЕО относно бате
рии и акумулатори и отпадъци от батерии и
акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от
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електрическо и електронно оборудване (ОB,
L 150 от 14 юни 2018 г.).
9. Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 година
за изменение на Директива 2008//98/ЕО относ
но отпадъците (ОВ, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
§ 3. В Наредбата за батерии и акумулатори
и за негодни за употреба батерии и акуму
латори, приета с Постановление № 351 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2
от 2013 г.; попр., бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 51 от 2013 г., бр. 66 от 2015 г., бр. 30 от
2016 г. и бр. 60 от 2018 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 22, ал. 1 се създават т. 12 и 13:
„12. ясно дефиниран обхват на дейността
на организацията от географска гледна точка
и от гледна точка на продуктите и матери
алите, като гарантира, че посочените области
(географски и продуктови) не се ограничават
до тези, в които събирането и управлението
на НУБА е най-рентабилно, като осигурява
подходяща наличност на системите за съби
ране на НУБА.
13. възнаграждения по чл. 22а, модули
рани по отношение на отделните продукти
или групи от сходни продукти и отчитащи
устойчивостта на продуктите, пригодността
на рециклиране, както и наличието на опасни
вещества в тях, като същевременно размерът
на възнаграждението не надвишава разходите,
необходими за предоставяне на услугите по
управление на отпадъците по разходно-ефек
тивен начин.“
2. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. За изпълнение на задълженията си
за събиране, рециклиране и оползотворяване
на НУБА организацията по оползотворяване
определя възнаграждение, което є се запла
ща от сключилите договор с нея лица, които
пускат на пазара батерии и акумулатори.“
3. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 11:
„11. ясно дефиниран обхват на дейността от
географска гледна точка и от гледна точка на
продуктите и материалите, като гарантира, че
посочените области (географски и продуктови)
не се ограничават до тези, в които събирането
и управлението на НУБА е най-рентабилно,
като осигурява подходяща наличност на сис
темите за събиране на НУБА.“
4. Създава се чл. 65а:
„Чл. 65а. (1) Министърът на околната среда и
водите докладва на Европейската комисия (ЕК)
данни за НУБА по формат на ЕК ежегодно, до
18 месеца след приключване на отчетната
година.
(2) Първият период на докладване за из
пълнение на целите по чл. 17 и 18 започва
през първата пълна календарна година след
приемането на акта за изпълнение, с който се
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определя форматът за докладване, и обхваща
данните за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от
доклад за проверка на качеството и от доклад
за предприетите мерки за изграждане и под
държане на ефективна система за качествен
контрол и проследимост на НУБА.“
5. В чл. 68 се създава ал. 5:
„(5) Когато размерът на прод у ктовата
такса не може да бъде определен в срока по
ал. 1, се назначават допълнителни проверки
за определянето му след този срок.“
6. В § 2 от допълнителните разпоредби се
създават т. 4 и 5:
„4. Директива 2018/849/ЕС на Европейск ия
парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО
относно излезлите от у потреба превозни
средства, 20 06/66/ЕО относно батерии и
акумулатори и отпадъци от батерии и аку
мулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (ОB,
L 150 от 14 юни 2018 г.).
5. Директива (ЕС) 2018/851 на Европейс
к и я парл а мен т и на С ъве т а о т 3 0 ма й
2018 година за изменение на Ди рек т ива
2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150
от 14 юни 2018 г.).“
§ 4. В Наредбата за излязлото от употре
ба електрическо и електронно оборудване,
приета с Постановление № 256 на Минис
терския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 100
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г. и
бр. 47 и 60 от 2018 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 1 се създават т. 13 и 14:
„13. ясно дефиниран обхват на дейността
на организацията от географска гледна точка
и от гледна точка на продуктите и матери
алите, като гарантира, че посочените области
(географски и продуктови) не се ограничават
до тези, в които събирането и управлението
на ИУЕЕО е най-рентабилно, като осигурява
подходяща наличност на системите за съби
ране на ИУЕЕО;
14. възнаграждения по чл. 19, ал. 1, моду
лирани по отношение на отделните продукти
или групи от сходни продукти и отчитащи
устойчивостта на продуктите, пригодността
им за ремонтиране, за повторна употреба и
рециклиране, както и наличието на опасни
вещества в тях, като същевременно размерът
на възнаграждението не надвишава разходите,
необходими за предоставяне на услугите по
управление на отпадъците по разходно-ефек
тивен начин.“
2. В чл. 22, ал. 1 се създава т. 13:
„13. ясно дефиниран обхват на дейността от
географска гледна точка и от гледна точка на
продуктите и материалите, като гарантира, че
посочените области (географски и продуктови)
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не се ограничават до тези, в които събирането
и управлението на ИУЕЕО е най-рентабил
но, като осигурява подходяща наличност на
системите за събиране на ИУЕЕО.“
3. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. (1) Министърът на околната среда и
водите докладва на Европейската комисия (ЕК)
данни за ИУЕЕО по формат на ЕК ежегодно, до
18 месеца след приключване на отчетната
година.
(2) Първият период на докладване за из
пълнение на целите по чл. 10 и 14 започва
през първата пълна календарна година след
приемането на акта за изпълнение, с който се
определя форматът за докладване, и обхваща
данните за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от
доклад за проверка на качеството и от доклад
за предприетите мерки за изграждане и под
държане на ефективна система за качествен
контрол и проследимост на ИУЕЕО.“
4. В чл. 61 се създава ал. 5:
„(5) Когато размерът на прод у ктовата
такса не може да бъде определен в срока по
ал. 1, се назначават допълнителни проверки
за определянето му след този срок.“
5. Параграф 2 от допълнителните разпо
редби се изменя така:
„§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2012/19/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. от
носно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване (ОВ, L 197 от 24 юли 2012 г.);
2. Директива 2018/849/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 година
за изменение на директиви 2000/53/ЕО относ
но излезлите от употреба превозни средства,
2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори
и отпадъци от батерии и аку мулатори и
2012/19/ЕС относно отпадъци от електричес
ко и електронно оборудване (ОB, L 150 от
14 юни 2018 г.);
3. Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 година
за изменение на Директива 2008/98/ЕО относ
но отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
6. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 1,
буква „б“ т. 4 се изменя така:
„4. Големи уреди (всеки от външните раз
мери е над 50 cm), включително, но не само:
4а. Домакински уреди; информационно-тех
нологично и телекомуникационно оборудване;
потребителско оборудване; осветителни тела;
оборудване за възпроизвеждане на звук или
образ, музикално оборудване; електрически
и електронни инструменти; играчки, уреди за
спорт и отдих; медицински изделия; инстру
менти за мониторинг и контрол; автомати;
оборудване за генериране на електрически ток.
В тази категория не се включва оборудването,
включено в категории 1 – 3.
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4б. Фотоволтаични панели.“
7. В приложение № 14 към чл. 59, ал. 1,
ал. 4, т. 11 и ал. 6, т. 11:
а) в таблица 1, в колона „Категории ЕЕО
по приложение № 3“ след ред „4“ се създават
редове „4а“ и „4б“;
б) в таблица 2, в колона „Категории ЕЕО
по приложение № 3“ след ред „4“ се създават
редове „4а“ и „4б“.
§ 5. В Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса,
приета с Постановление № 76 на Министерския
съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 60 от 2018 г.), се правят следните
допълнения:
1. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Не се дължи продуктова такса за про
дуктите по чл. 3, ал. 1, т. 2 от:
1. Структура на НАТО, разположена на
територията на Република България, и из
пращаща държава – за служебните им МПС;
2. Военнослужещите и членовете на ци
вилния компонент от съюзнически или чужди
въоръжени сили, които са част от структура
на НАТО, разположена на територията на
Република България, и придружаващите ги
зависими лица – за личните им МПС.
(4) При прехвърляне на собствеността на
МПС по ал. 3 на структура или лице извън
посочените по ал. 3 новият собственик запла
ща продуктова такса, както при първоначална
регистрация.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 17 – 19:
„17. „Служебни моторни превозни средства
на структури на НАТО и/или изпращаща дър
жава“ е понятието по § 1 от допълнителните
разпоредби от Наредба № Н-18 от 5 декември
2019 г. за реда и регистрация на служебните
моторни превозни средства на структура на
НАТО и/или на изпращаща държава и на
личните моторни превозни средства на воен
нослужещите и членовете на цивилния ком
понент от съюзнически или чужди въоръжени
сили, които са част от структура на НАТО,
разположена на територията на Република
България, както и на придружаващите ги
лица (ДВ, бр. 100 от 2019 г.).
18. „Лично моторно превозно средство на
военнослужещи и членове на цивилния ком
понент, които са част от структура на НАТО,
и на техните зависими лица“ е понятието по
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от
наредбата по т. 17.
19. „Изпращаща държава“ е понятието по
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от
наредбата по т. 17.“
§ 6. В Наредбата за изискванията за трети
ране на излезли от употреба гуми, приета с По
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становление № 221 на Министерския съвет от
2012 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 30 от 2016 г. и бр. 60 от 2018 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. предварителен финансов разчет на из
браната система за събиране и изпълнение на
целите за оползотворяване на ИУГ, включ
ващ доказателства, че системата е финансово
обезпечена като първоначална инвестиция и
експлоатационни разходи, в т. ч.:
а) разходи във връзка с дейностите по раз
делно събиране на ИУГ и тяхното последващо
превозване и третиране, включително трети
ране, което се изисква с оглед постигането на
целите по чл. 8, както и разходите, необходи
ми за изграждане на системите за разделно
събиране, регенериране и рециклиране;
б) разходите по предоставянето на подхо
дяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпа
дъците и за отмяна на определени директиви
(ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.);
в) разходите по събирането на информация
и докладването на данни във връзка с изпъл
нението на задълженията си и постигането
на целите;“
б) създава се т. 10:
„10. ясно дефиниран обхват на дейността от
географска гледна точка и от гледна точка на
продуктите и материалите, като гарантира, че
посочените области (географски и продуктови)
не се ограничават до тези, в които събирането
и управлението на отпадъци е най-рентабил
но, като осигурява подходяща наличност на
системите за събиране на отпадъци в тях.“
2. В чл. 25, ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. предварителен финансов разчет на из
браната система за събиране и изпълнение на
целите за оползотворяване на ИУГ, включващ:
а) доказателства, че е финансово обезпечена
като първоначална инвестиция и експлоата
ционни разходи;
б) възнаграждения, определени по начин,
който осигурява покриване на разходите по
управление на отпадъците от всички продукти,
които членовете є пускат на пазара, в т.ч.:
аа) разходите във връзка с дейностите по
разделно събиране на ИУГ и тяхното пос
ледващо превозване и третиране, включи
телно третирането, което се изисква с оглед
на постигането на целите по чл. 8, както и
разходите, необходими за изграждане на сис
темите за разделно събиране, регенериране
и рециклиране;
бб) разходите по предоставянето на подхо
дяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива
2008/98/ЕО;
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вв) разходите по събирането на информация
и докладването на данни във връзка с изпъл
нението на задълженията си и постигането
на целите;
в) възнаграждения по чл. 26, ал. 1, моду
лирани по отношение на отделните продукти
или групи от сходни продукти и отчитащи
устойчивостта на продуктите, пригодността
им за регенериране и рециклиране, както и
наличието на опасни вещества в тях, като
същевременно размерът на възнаграждени
ето не надвишава разходите, необходими за
предоставяне на услугите по управление на
ИУГ по разходно-ефективен начин;“
б) създава се т. 10:
„10. ясно дефиниран обхват на дейността на
организацията от географска гледна точка и
от гледна точка на продуктите и материалите,
като гарантира, че посочените области (ге
ографски и продуктови) не се ограничават до
тези, в които събирането и управлението на
ИУГ е най-рентабилно, като осигурява под
ходяща наличност на системите за събиране
на ИУГ в тях.“
3. В чл. 56:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато размерът на прод у ктовата
такса не може да бъде определен в срока по
ал. 1, се назначават допълнителни проверки
за определянето му след този срок.“
4. В допълнителните разпоредби се съз
дава § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския пар
ламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива 2008/98/ЕО относно
отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
§ 7. В Наредбата за отработените масла
и отпадъчните нефтопродукти, приета с По
становление № 352 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2018 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. предварителен финансов разчет и опи
сание на система за разделно събиране и
изпълнение на целта за оползотворяване на
отработените масла, включващ:
а) доказателства, че е финансово обезпечена
като първоначална инвестиция и експлоата
ционни разходи;
б) възнаграждения, определени по начин,
който осигурява покриване на разходите по
управление на отпадъците от всички продукти,
които членовете є пускат на пазара, в т.ч.:
аа) разходите във връзка с дейностите по
разделно събиране на отработени масла и
тяхното последващо превозване и третиране,
включително третирането, което се изисква
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с оглед на постигането на целите по чл. 8,
както и разходите, необходими за изграждане
на системите за разделно събиране, като се
отчитат и приходите от повторната употреба
и от продажбата на отпадъчни материали;
бб) разходите по предоставянето на подхо
дяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпа
дъците и за отмяна на определени директиви
(ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.);
вв) разходите по събирането на информация
и докладването на данни във връзка с изпъл
нението на задълженията си и постигането
на целите;
в) възнаграждения по чл. 14, модулирани по
отношение на отделните продукти или групи
от сходни продукти и отчитащи устойчивостта
на продуктите, пригодността им за регене
риране и рециклиране, като същевременно
размерът на възнаграждението не надвишава
разходите, необходими за предоставяне на ус
лугите по управление на отработените масла
по разходно-ефективен начин;“
б) създава се т. 11:
„11. ясно дефиниран обхват на дейността
на организацията от географска гледна точка
и от гледна точка на продуктите и матери
алите, като гарантира, че посочените области
(географски и продуктови) не се ограничават
до тези, в които събирането и управлението
на отпадъци е най-рентабилно, като осигу
рява подходяща наличност на системите за
събиране на отпадъци в тях.“
2. В чл. 17, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. предварителен финансов разчет, включ
ващ доказателства, че системата е финансово
обезпечена като първоначална инвестиция и
експлоатационни разходи, в т.ч.:
а) разходи във връзка с дейностите по
разделно събиране на отработени масла и
тяхното последващо превозване и третиране,
включително третирането, което се изисква
с оглед на постигането на целите по чл. 8,
както и разходите, необходими за изграждане
на системите за разделно събиране, като се
отчитат и приходите от повторната употреба
и от продажбата на отпадъчни материали;
б) разходи по предоставянето на подходя
ща информация по чл. 8, т. 2 от Директива
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпа
дъците и за отмяна на определени директиви
(ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.);
в) разходи по събирането на информация
и докладването на данни във връзка с изпъл
нението на задълженията си и постигането
на целите;“
б) създава се т. 8:
„8. ясно дефиниран обхват на дейността от
географска гледна точка и от гледна точка на
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продуктите и материалите, като гарантира, че
посочените области (географски и продуктови)
не се ограничават до тези, в които събирането
и управлението на отпадъци е най-рентабил
но, като осигурява подходяща наличност на
системите за събиране на отпадъци в тях.“
3. В чл. 63 се създава ал. 5:
„(5) Когато размерът на прод у ктовата
такса не може да бъде определен в срока по
ал. 1, се назначават допълнителни проверки
за определянето му след този срок.“
4. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се добавя „и Директива (ЕС) 2018/851
на Европейския парламент и на Съвета от
30 май 2018 година за изменение на Директива
2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150
от 14 юни 2018 г.)“.
§ 8. В Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъци и третиране на биоразградими
те отпадъци, приета с Постановление № 20
на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 11 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 т. 6 и 7 се отменят.
2. Член 8 се отменя.
3. В чл. 10, ал. 2:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „в т.ч. домашното компостиране“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. насърчаване на рециклирането, вклю
чително компостиране, и разграждането на
биологичните отпадъци по начин, който оси
гурява високо равнище на опазване на окол
ната среда и води до резултати, отговарящи
на съответните стандарти за високо качество;
7. насърчаване използването на безопас
ни материали, произведени от биологични
отпадъци.“
4. Глава четвърта „Изчисляване изпълне
нието на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО“ с чл. 12
и 13 се отменя.
5. В допълнителните разпоредби се съз
дава § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския пар
ламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива 2008/98/ЕО относно
отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
6. В преходните и заключителните разпо
редби § 3, 4 и 5 се отменят.
§ 9. Наредбата за третиране и транспорти
ране на производствени и опасни отпадъци,
приета с Постановление № 53 на Министер
ския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.),
се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
ОТ 5 ЯНУАРИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за
вписванията, одобрен с Постановление № 1486
на Министерския съвет от 1951 г. (обн., Изв.,
бр. 101 от 1951 г.; изм. и доп., Изв., бр. 30 от
1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г.,
бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69
от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 2008 г.
и бр. 63 и 92 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 3, изречение второ думи
те „скица-копие от кадастралната карта“ се
заменят със „скица, скица-проект, схема или
схема-проект, издадени от Агенцията по геоде
зия, картография и кадастър, или нотариално
удостоверени преписи от такива“.
§ 2. В чл. 9, ал. 1, изречение второ думата
„партидата“ се заменя със „съответната по
мощна партида“.
§ 3. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Входящият регистър, азбучният
указател, партидната книга, регистърът за
справки, регистърът за отказите и постано
вените по тях определения се водят на елек
тронен носител по ред, който е определен от
министъра на правосъдието.
(2) Входящият регистър задължително се
разпечатва на хартиен носител и се подписва
от съдията по вписванията.“
§ 4. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „книги“ се добавя „и регистри“.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Агенцията по вписванията осигуря
ва възможност за заявяване на услугите по
ал. 1 чрез регистриран отдалечен достъп и до
електронния образ на поисканите незаверени
преписи от сканирани копия чрез Единния
портал за заявяване на електронни админи
стративни услуги (ЕПЗЕУ) към Агенцията
по вписванията.
(3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предос
тавен чрез извършване на електронна регис
трация в ЕПЗЕУ. Лицето, което е поискало
достъп по електронен път, се идентифицира
чрез електронен подпис или чрез цифров сер
тификат, издаден от Агенцията по висванията.
(4) В случаите, които са предвидени в закон,
държавните и местните органи и администра
ции могат да заявят регистриран безплатен
отдалечен достъп в ЕПЗЕУ.“
§ 5. В чл. 43 ал. 3 се отменя.
§ 6. Създава се чл. 43а:
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„Чл. 43а. (1) За периода след 1 февруари
2009 г. държавните и местните органи и ад
министрации извършват справки по лице и за
имот извън случаите по чл. 569 от Гражданския
процесуален кодекс и заявяват предоставяне
на електронен образ от вписаните актове
само чрез ЕПЗЕУ.
(2) Справката съдържа информация за
наличните вписвания, отбелязвания и зали
чавания в базата данни.
(3) Държавните и местните органи и ад
министрации извършват справки по лице
за територията на цялата страна само чрез
ЕПЗЕУ.“
§ 7. В чл. 44 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „в съответната
служба по вписванията“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Писмена справка може да бъде по
искана и по електронен път чрез отдалечен
достъп. Към молбата се прилагат и съот
ветните сканирани документи за целите на
производството.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Агенцията по вписванията осигурява
възможност за достъпване на електронен
образ на поисканите удостоверения за впис
ванията, отбелязванията или заличаванията
чрез ЕПЗЕУ.“
§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В буква „а“ думите „определени лица“
се заменят с „определено лице“.
2. В буква „б“ думите „определени не
движими имоти“ се заменят с „определен
недвижим имот“.
3. Буква „в“ се изменя така:
„в) за определен период, указан от лицето,
по молба на което се издава удостоверението.“
§ 9. В чл. 46, ал. 1 след думата „едно“ се
добавя „лице“.
§ 10. Член 48 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 974
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Сахара 1“, община
Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
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крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за ком
плексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано), изменено с
Решение № 682 на Министерския съвет от
2019 г., и мотивиран доклад на заместник
министър-председателя по икономическата
и демографската политика и министър на
туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Сахара 1“, общи
на Варна, област Варна, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Сахара 1“, обособена част от крайбрежната
плажна ивица, с обща площ 5222 кв. м, със
тавляващ поземлен имот с идентификатор
10135.2570.35 по кадастралната карта и кадас
тралните регистри на землището на гр. Варна,
община Варна, област Варна, одобрени със
Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, индивидуализиран
съгласно данните в Акт за изключителна дър
жавна собственост № 1491 от 17 март 2015 г.
и специализираната карта на морски плажове
„Сахара I“, „Св. св. Константин и Елена – се
вер“ и „Сахара II“, приета с Протокол № 5
от 12 – 13.02.2013 г. на Комисията по чл. 18
от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за
създаването и поддържането на специали
зираните карти и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плаж
ни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваеми
те обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е с размер 4830 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ, от № 1
до № 47 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
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1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Сахара 1“ не са включени: затревени
площи в размер 204 кв. м и общата площ
на обектите на инфраструктурата в размер
188 кв. м, представляващи бетонова площадка
с площ в размер 9 кв. м, бетонова площадка
с площ в размер 73 кв. м и подиум с площ в
размер 106 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бре
говата линия 138 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 51 в Координатна система „Бъл
гарска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допъл
нителната търговска площ и съоръжения, ко
ито са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддър
жане, по осигуряване на водното спасяване,
по обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концеси
онния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка д ру га самост оя т елна вещ,
която осигурява безпрепятствено, нормално
и безо пасно функциониране на обекта на
концесията или на предоставянето на услуги
те – предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извърш
ва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дей
ности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и срещу задължението му да заплаща кон
цесионно възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, оси
гурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
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мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон
ги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгла
суване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
и срокът на концесията не може да се продъл
жава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила
един месец след сключването му, при по
ложение че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъщест
вявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до мо
рето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посе
тителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
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възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесия акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия
та съгласно действащото законодателство и
договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по дого
вора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съо
ръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно дейст
ващото законодателство, като това задълже
ние следва да се конкретизира в договора за
концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
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на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може
да бъде разрешено само след одобряване съ
гласно изискванията на Закона за опазване
на околната среда и/или на Закона за биоло
гичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на доку
ментацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на конце
сията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годиш
ното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
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за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използ
ване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомоще
ни представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползване
то на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публич
на държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла
щането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправо
мерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпъл
нението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от дейст
вието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на стра
ните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
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равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен ДДС;
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно възнаграждение в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календар
на година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календар
на година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите га
ранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде
лят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за
дължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
платими по банков път. За срока на концесията
концесионерът дължи 15 годишни концесионни
възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 26 043,47 лв.
без ДДС, определено съгласно Методика,
приета от Министерския съвет, въз основа на
базата за изчисляване – в левове, и на размер
на отчисления от базата 6,6 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесион
ното възнаграждение се определя съгласно
класираната на първо място оферта, но не е
по-малък от 6,6 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнагражде
ние се определя съгласно офертата на участ
ника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
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Концесионерът заплаща годишните концеси
онни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно въз
награждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия; първото годишно кон
цесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на договора за
концесия до края на същата календарна го
дина и за периода от 1 януари на последната
календарна година, през която договорът за
концесия е в сила, до датата на изтичане на
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за кон
цесия – неразделна част от него, се изготвя
сп ра вка за вся ко д ъ л ж и мо кон цесион но
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2;
11.3.4. страните по договора за концесия
може да подпишат допълнително споразумение
за формата и условията на плащане на пър
вото годишно концесионно възнаграждение,
включително, но не само, чрез прихващане,
заместване, прехвърл яне на задъл жение/
вземане и други, при условията на т. 11.3.1.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент
ните държавни органи и включени в договора
за концесия или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
12.5. В едномесечния срок от влизането в
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от Закона
за устройството на Черноморското крайбре
жие до подписването на договора за концесия
спечелилият откритата процедура участник
е длъжен да изпълни всички необходими
действия и задължения и да съдейства на
министъра на туризма във връзка с оцен
ката на рисковете за изпиране на пари и
финансиране на тероризма и прилагането на
Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП) и правилника за прилагането му. В
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случай че спечелилият участник не представи
необходимите декларации и необходимата
информация за установяване на произхода
на средствата, идентифициране на клиента
и извършването на проверка (комплексна,
опростена или разширена комплексна) по
смисъла на ЗМИП, договор за концесия не
следва да бъде сключен.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова при
надлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собстве
ността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбра
ната на страната. При промяна на това об
стоятелство страните по договора за концесия
следва да сключат допълнително споразумение
по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез от
крита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат про
фесионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018 и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, като в противен случай
не се допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предос
тави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на конце
сията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика и с организация на
санитарно-хигиенното поддържане на морския
плаж – с относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 13 021,76 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в до
кументацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от минис
тър-председателя.
22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
може да предвиди възможност за промяна в
организацията на откритото заседание при
промяна на епидемиологичната обстановка,
като същото може да се проведе чрез видео
конферентна връзка или по друг начин, и
всеки от участниците, който иска да наблю
дава пряко заседанието, получава възможност
за това при условия и по ред, посочени от
комисията.
23. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
12
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РЕШЕНИЕ № 975
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище
„Раденка“, участъци „Урвата“, „Лозята“ и
„Кавака“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград,
на „ДЕС-М“ – ЕООД, с. Крушево
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.),
§ 88 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79
от 2020 г.) и мотивирано предложение на
министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни матери
али – гнайси, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Раденка“,
участъци „Урвата“, „Лозята“ и „Кавака“, раз
положено в землището на с. Крушево, община
Гърмен, област Благоевград, описано в Акт за
изключителна държавна собственост № 1703
от 23 юни 2020 г., утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концеси
онера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
239,0 дка, индивидуализирана с координати
те на точки от № 1 до № 56 в Координатна
система „БГС 2005“, тип на координатите:
кадастрални, съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Раденка“, учас
тъци „Урвата“, „Лозята“ и „Кавака“, както
следва:
2.1.1. участък „Урвата“ с площ 84,9 дка, ин
дивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 13 по външния контур на запасите и
ресурсите в Координатна система „БГС 2005“,
тип на координатите: кадастрални, съгласно
специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор;
2.1.2. участък „Лозята“ с площ 36,3 дка, ин
дивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 5 по външния контур на запасите и
ресурсите в Координатна система „БГС 2005“,
тип на координатите: кадастрални, съгласно
специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор;
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2.1.3. участък „Кавака“ с площ 33,2 дка,
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 11 по външния контур на запасите и
ресурсите в Координатна система „БГС 2005“,
тип на координатите: кадастрални, съгласно
специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„ДЕС-М“ – ЕООД, с. Крушево – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 560
от 10 декември 2019 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване и/или одобряване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на
Решение № БД-36-ПР/2019 г. за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Благо
евград, и Решение № 8-1/2019 г. за оттегляне
на Решение № 8 от 26 септември 2019 г. и
поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение № БД-36-ПР от 18 юли 2019 г. на
директора на РИОСВ – Благоевград, и при
съобразяване на условията и мерките в реше
нията; решенията са приложение – неразделна
част от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка и
на цялостния работен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
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инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не пре
дизвиква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експло
атация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около во
доизточниците на минерални води, използ
вани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 16 октомври 2000 г. за условията и реда
за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използ
вани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от ми
нистъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие
от министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за из
пълнение на задълженията по концесията
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не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придо
бил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между миннодобивния
обект и местните и/или републиканските
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скал
нооблицовъчни материали – гнайси, в грани
ците на находището по т. 1;
7.1.2. п раво на собс т венос т върх у до 
битите за срока на концесията подземни
богатст ва – ска лнооблицовъчни мат ериа
ли – гнайси;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходище „Раденка“, участъци „Урвата“, „Лозята“
и „Кавака“, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или
одобрените проекти и планове, които се
изискват с решението и концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
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на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на на
ходището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богат
ства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгла
суване и/или за одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и
на други компетентни държавни органи, в
срокове, при условия и по ред, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част от
проекта са теренно-сит уационен план на
концесионната площ с нанесени път IIІ-197
и принадлежащите му пътни съоръжения с
отстояния до границите на запасите на на
ходището; след съгласуването му цялостният
работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и/или допълнения на
цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведо
мява РИОСВ – Благоевград, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията
и/или допълненията на цялостния работен
проект за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 го
дини от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
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на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликви
дация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, пред
ставляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества гнайси
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължи
мото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концеси
онния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до минно
добивния обект, съоръженията и документа
цията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да уведоми Областното пътно управле
ние – Благоевград (с копие до АПИ – София),
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преди започване на добива на подземното
богатство по т. 1 за осъществяване на контрол
по компетентност;
7.2.10. да спазва ограниченията и изис
кванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръ
жения и принадлежностите на пътя;
7.2.11. при установено нарушение в шири
ните на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата
концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
7.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.13. да извърши ликвидация или консер
вация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при усло
вия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора, и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
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7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие
от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лих
ви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на кон
цесията гаранцията е в размер 2837 лв. и се
предоставя не по-късно от 14 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходна
та година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на след
ващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранция по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи. Видът на финансовото обез
печение и предвиденият размер на средствата
се договарят между страните в концесионния
договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
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установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния до
говор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4
на сто (за скалнооблицовъчни материали) и
7 на сто (за трошените фракции) от базата
за изчисляване на концесионното плащане се
умножи по добитото количество подземно бо
гатство за съответния отчетен период, съгласно
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесион
ното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3 не
може да бъде по-нисък от съответните стойно
сти, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в“ – гнайси за добив на плочи, и съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали за трошени
фракции, и ал. 4 от Методиката – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата по т. 9.3, и Рег
ламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май
1998 г. относно краткосрочната статистика и
последващите му изменения.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесе
чие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 225 куб. м/
шестмесечие добита суровина, и предвидени
стойности за единица добито подземно богат
ство съгласно т. 9.4, както следва:
9.5.1. 74 куб. м/шестмесечие добити гнайси
за скалнооблиц овъчни материали, и
9.5.2. 151 куб. м/шестмесечие (400 тона)
добити гнайси за трошени фракции.
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9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на ос
нование чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по
бюджета на община Гърмен част от извър
шеното концесионно плащане в размер 50 на
сто, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
ликвидация или консервация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енерге
тиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ДЕС-М“ – ЕООД – с.
Крушево, в срок до шест месеца от влизане
то в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
12. Решението подлежи на обжалване в
14-дневен срок от обнародването му в „Държа
вен вестник“ пред Върховния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Раденка“, участъци „Урвата“, „Лозята“ и „Кавака“,
в Координатна система „БГС 2005“, тип на
координатите: кадастрални
Точка

Координати
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Точка
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Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

4.

4607705.6

365015.0

5.

4607597.7

365010.3

6.

4607604.0

364957.5

7.

4607655.3

364902.7

8.

4607609.9

364839.6

9.

4607534.4

364736.7

10.

4607484.6

364726.5

11.

4607490.0

364670.6

12.

4607470.0

364792.1

13.

4607477.5

364852.3

14.

4607542.7

364925.0

15.

4607505.1

364952.0

16.

4607391.7

365047.3

17.

4607353.7

365044.3

18.

4607383.1

364869.0

19.

4607378.3

364735.8

20.

4608090.8

365540.6

21.

4608127.8

365701.6

22.

4608005.9

365738.6

23.

4607871.9

365575.3

24.

4607815.2

365629.0

25.

4607827.4

365758.8

26.

4607785.5

365832.2

27.

4607737.2

365680.0

28.

4607804.6

365542.6

29.

4607848.9

365534.7

30.

4607894.0

365527.1

31.

4607987.6

365506.1

32.

4608403.3

366012.5

33.

4608841.9

366483.4

34.

4608829.0

366517.1

35.

4608788.5

366618.1

36.

4608705.9

366805.2

37.

4608620.4

366702.0

38.

4608682.3

366667.6

39.

4608626.0

366638.2

40.

4608536.0

366515.9

41.

4608572.4

366456.8

42.

4608750.7

366531.2

43.

4608806.5

366497.5

44.

4608522.5

366250.5

4608407.9

366232.7

4608337.6

366040.9

№

X (север), м

Y (изток), м

45.

1.

4607615.2

364704.7

46.

2.

4607652.2

364745.6

47.

4608266.6

366078.1

3.

4607748.0

365000.0

48.

4608304.2

366179.1

БРОЙ 2
Точка
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Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

49.

4608307.5

366245.2

50.

4608349.4

366291.2

51.

4608405.9

366315.6

52.

4608445.0

366309.6

53.

4608438.8

366357.5

54.

4608437.6

366367.4

55.

4608316.7

366360.5

56.

4608207.1

366138.7
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти
(обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67
от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015 г.,
бр. 24 и 79 от 2017 г. и бр. 95 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „в аптеките“ се
заменят с „на аптеките“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите „от министъра
на здравеопазването“ се заличават.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите „Наредба № 47
от 2004 г. за изискванията към хранителните
добавки (ДВ, бр. 5 от 2005 г.)“ се заменят със
„Закона за храните и подзаконовите актове
по прилагането му“.
§ 4. В чл. 9, ал. 2 цифрата „5“ се заменя
с „6“.
§ 5. В чл. 9a след думите „чл. 5, т. 3“ се за
менят с „чл. 5, ал. 1, т. 3“ и накрая се добавя
„и съгласно правилата по чл. 8, ал. 1, т. 5 от
Закона за съсловните организации на меди
цинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти, на зъботехниците и на
помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ)“.
§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 5, т. 4 от Закона за
съсловната организация на магистър-фармаце
втите“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 4 ЗСОМФ“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Членството на помощник-фармацевти
те от персонала на аптеката в Българската
асоциация на помощник-фармацевтите се
удостоверява при проверка чрез представяне
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на удостоверение за актуално членство или
чрез справка в националния електронен ре
гистър по чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗСОМСААМСЗПФ.“
§ 7. В чл. 33 след цифрата „4“ се добавя
„ЗЛПХМ“.
§ 8. В чл. 33г думите „чл. 5, т. 3“ се заменят
с „чл. 5, ал. 1, т. 3“.
§ 9. В чл. 33а думите „чл. 5, т. 3 от Закона
за съсловната организация на магистър-фарма
цевтите (ЗСОМФ)“ се заменят с „чл. 5, ал. 1,
т. 3 ЗСОМФ и съгласно правилата по чл. 8,
ал. 1, т. 5 ЗСОМСААМСЗПФ“.
§ 10. В чл. 38, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и лицензия по чл. 33, ал. 1
ЗКНВП при снабдяване с лекарствени проду
кти, които съдържат наркотични вещества“.
§ 11. В чл. 39, ал. 2 думата „републикан
ския“ се заменя с „държавния“.
§ 12. В чл. 41, ал. 1, т. 12 думите „ИАЛ и
Българския фармацевтичен съюз“ се заменят
с „ИАЛ, Българския фармацевтичен съюз и
Българската асоциация на помощник-фар
мацевтите“.
§ 13. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 3 думите „членовете на комисиите по
етика и качество към регионалните фармацев
тични колегии на Българския фармацевтичен
съюз,“ се заличават.
2. Създава се § 3а:
„§ 3а. Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ съвместно с представители на съслов
ната организация на магистър-фармацевтите,
съответно – съвместно с представители на
съсловната организация на помощник-фарма
цевтите, осъществяват контрол за спазване на
Правилата за добра фармацевтична практика,
приети съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗСОМФ и
Правилата за добра медицинска практика по
здравни грижи, приети съгласно чл. 8, ал. 1,
т. 5 от ЗСОМСААМСЗПФ.“
§ 14. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
т. 7 се изменя така:
„7. Биоциди от главна група 1 „Дезинфектан
ти“, продуктови типове 1 и 2, и от главна
група 3 „Контрол на вредители“, продуктови
типове 18 и 19, съгласно Приложение V от
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. от
носно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди (OB L 167, 27.06.2012 г.).“
§ 15. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

„Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2
Списък на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, които могат да се про
дават чрез автомати
Група продукти

ATC-код

Антиациди

А02A

Лекарствени про
дукти за лечение
на пептична язва
и ГЕРБ

INN

Допълнителни изисквания

А02АB10

Aluminium
hydroxide;
Magnesium oxide

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 2,18 g/350 mg. Само течни лекарствени
форми за перорално приложение.

A02AD01

Ordinary salt
combinations

До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
лекарствени форми за перорално приложение.

A02AD04

Hydrotalcite

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 500 mg. Само твърди лекарствени
форми за перорално приложение.

Ranitidine

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 150 mg; до 20 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.

A02BA03

Famotidine

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 20 mg; до 20 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.

A02BX13

Alginic acid in
combination with
antacids

До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
лекарствени форми за перорално приложение.

Mebeverine

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 200 mg; до 30 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.

Drotaverine

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 80 mg; до 24 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.

Pitofenone and
analgesics

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 500 mg/5 mg/0,1 mg; до 20 броя до
зови единици в опаковка. Само твърди лекарствени
форми за перорално приложение.

A02B

A02BA02

Лекарствени про
дукти за лечение
на функционални
разст ройства на
червата

A03A

А03АА04

A03AD02
Спазмолитици
комбинация с
аналгетици

A03D

А03DA02
Очистителни
средства
(лаксативи)

A06A

A06AB08

Максимално количество на активното вещество за
Sodium picosulfate дозова единица до 7,7 mg/ml; до 30 ml. Само течна
лекарствена форма за перорално приложение.

A06AD11

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица до 67 g/100 ml; количество до 200 ml.
Само течна лекарствена форма за перорално при
ложение.

Lactulose

БРОЙ 2
Група продукти
Други чревни
адсорбенти

ДЪРЖАВЕН
ATC-код

A07BC05

Антипруритични
лекарствени про
д у к т и , вк л юч и
телно антихиста
мини, анестетици
и др.

Multienzymes

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 10 000 Ph.Eur.U. До 100 броя дозови
единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми
за перорално приложение.

Multivitamins and
До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
other minerals,
лекарствени форми за перорално приложение.
incl. combinations

Multivitamins,
plain

До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
лекарствени форми за перорално приложение.

Ascorbic acid
(Vitamin C),
including
combinations

До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
лекарствени форми за перорално приложение.

A11G

А11GB
Лекарствени про
дукти, стабилизи
ращи капилярите

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 2 mg. До 10 броя дозови единици в
опаковка. Само твърди лекарствени форми за перо
рално приложение.

A11B
A11BA

Аскорбинова ки
селина вк лючи
т ел но комби на
ции

Loperamide

A11A
А11АА03

Мултивитамини,
самостоятелно

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица до 250 mg. До 20 броя дозови еди
Medicinal charcoal
ници в опаковка. Само твърди лекарствени форми
за перорално приложение.
Максимално количество на активното вещество за
дозова единица до 3 g. До 30 броя дозови единици
Diosmectite
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.

A09А

А09АА02
Мултивитамини,
комбинации

Допълнителни изисквания

A07D

A07DA03
Лекарствени про
дукти, повлиява
щи храносмила
нето, вкл. ензими
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A07B
A07BA01

Лeкарствени про
дукти, потискащи
перисталтиката

INN
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C05C

C05CA04

Troxerutin

C05CA51

Rutoside,
combinations

D04A

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 300 mg; до 50 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.
Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 20 mg/1 g; до 40 g в опаковка. Само
дермални лекарствени форми за локално приложение.
До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
лекарствени форми за перорално приложение.

С Т Р.

84

Група продукти

Антисептици и
дезинфектанти

ДЪРЖАВЕН
ATC-код

INN

D04AA09

Chloropyramine

D04AA13

Dimetindene

D04AA32

Diphenhidramine

D08AX01

Противовъзпали
телни лекарстве
н и п род у к т и за
локално приложе
ние, нестероидни

Допълнителни изисквания
Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 1 g/100 g; до 18 g в опаковка. Само
дермални лекарствени форми за локално приложение.
Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 1 mg/1 g; до 50 g в опаковка. Само
дермални лекарствени форми за локално приложение.
Максимално количество на активното вещество за
дозова единица до 20 mg/g ; до 50 g в опаковка. Само
дермални лекарствени форми за локално приложение.

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 0,1 g/100 ml; до 100 ml в опаковка.
Ethacridine lactate
Само течни дермални лекарствени форми за локално
приложение.
Максимално количество на активното вещество за
Hydrogen peroxide дозова единица 3%; до 100 ml в опаковка. Само течни
дермални лекарствени форми за локално приложение.

M01A

М01АЕ01

Ibuprofen

M01AE03

Ketoprofen

M01AE17

Dexketoprofen

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 200 mg; до 20 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.
Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 50 mg; до 20 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.
Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 25 mg; до 20 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.

M02A

M02AA
Други аналгетици
и антипиретици

БРОЙ 2

D08A

D08AA01

Противовъзпали
телни и антирев
мат и ч н и лек ар 
ствени продукти,
нестероидни

ВЕСТНИК

Antiinflammatory
Дермални лекарствени форми за локално приложение
preparations, nonс максимален обем/маса на първичната опаковка
steroids for topical
– 60 ml/60 g.
use

N02B

N02BA01

N02BA51

N02BE01

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 500 mg; до 20 броя дозови единици
Acetylsalicylic acid
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.
Acetylsalicylic
acid, combinations, До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
excluding
лекарствени форми за перорално приложение.
psycholeptics
Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 500 mg; до 20 броя дозови единици
Paracetamol
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.

БРОЙ 2
Група продукти

ДЪРЖАВЕН
ATC-код
N02BE51

N02BB02

Сънотворни и
седативни лекар
ствени продукти

С Т Р. 8 5

INN
Paracetamol
combinations,
excluding
psycholeptics
Metamizole
sodium

Допълнителни изисквания
До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
лекарствени форми за перорално приложение.

Valerianae radix

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 200 mg; до 20 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение.

Максимално количество на активното вещество за
дозова единица 500 mg; до 20 броя дозови единици
в опаковка. Само твърди лекарствени форми за
перорално приложение и прахове за приготвяне на
разтвори за перорално приложение.

N05C
N05CM09

Лекарствени про
дукти за лечение
на гърло

ВЕСТНИК

R02A
R02AA

Antiseptics
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Наредба за изменение на Наредба № 9 от
2019 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Наци
оналната здравноосигурителна каса (обн.,
ДВ, бр. 98 от 2019 г.; доп., бр. 38 от 2020 г.)
§ 1. В приложение № 9 към чл. 1 Клинична
пътека № 168 се изменя така:
„Клинична пътека № 168 „Асистирана с ро
бот хирургия при злокачествени заболявания“
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задъл жително
здравноосигурени лица със състояния, при
които може да бъдат приложени оперативни
процедури чрез високотехнологична асистира
на с робот хирургия в областта на хирургията,
гръдната хирургия, урологията и гинеколо
гичната хирургия.
1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Гръдна хирургия“, осъществява
на най-малко на трето ниво на компетентност
съгласно медицински стандарт „Гръдна хирур
гия“ (за процедури с кодове 32.29, 32.3, 32.4,
33.48, 32.5, 32.6); от обхвата на медицинската
специалност „Детска хирургия“ (за процедури
с кодове 32.29, 32.3, 32.4, 33.48, 32.5, 32.6; 41.5,
43.5, 43.6, 43.7, 43.91, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76,
48.5, 48.63, 50.22, 50.29, 52.51, 52.52, 52.59); от
обхвата на медицинската специалност „Хи

До 24 броя дозови единици в опаковка. Само твърди
лекарствени форми за перорално приложение.

“
Министър:
Костадин Ангелов

рургия“ (за процедури с кодове 41.5, 43.5, 43.6,
43.7, 43.91, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76, 48.5, 48.63,
50.22, 50.29, 52.51, 52.52, 52.59); от обхвата
на медицинската специалност „Урология“,
осъществявана най-малко на трето ниво на
компетентност съгласно медицински стан
дарт „Урология“ (за процедура с код 60.5),
и от обхвата на медицинската специалност
„Акушерство и гинекология“ (за процедури
с кодове 68.4, 68.6, 69.9).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури:
05.29, 32.29, 32.3, 32.4, 33.48, 32.5, 32.6, 41.5,
43.5, 43.6, 43.7, 43.91, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76,
48.5, 48.63, 50.22, 50.29, 52.51, 52.52, 52.59, 60.5,
68.4, 68.6, 69.9.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабили
тационни дейности и услуги по време на
хоспитализацията:
1.4.1. Прием и изготвяне на диагностичнолечебен план.
1.4.2. Диагностика и лечение при:
1.4.2.1. хистологично или цитологично
доказан първичен или метастатичен интрато
ракален тумор (гръдна стена, плевра, меди
астинум и бял дроб) с хирургични показания
за радикална оперативна интервенция според
съответната клинична класификация;
1.4.2.2. хистологично доказан карцином на
кардия и хранопровод в операбилен стадий;
1.4.2.3. при миастения гравис и/или тумори
на тимуса;
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1.4.2.4. при тумори на заден медиасти
нум – невриноми;
1.4.2.5. хистологично доказан карцином на
дебелото и правото черво;
1.4.2.6. хистологично доказан карцином
на стомаха;
1.4.2.7. хистологично доказан карцином на
панкреаса;
1.4.2.8. хистологично доказан карцином
на черен дроб;
1.4.2.9. КТ/ЯМР данни за злокачествено
новообразувание на слезката;
1.4.2.10. хистологично доказан карцином
на простатата стадий Т1, Т2;
1.4.2.11. хистологично доказани злокачест
вени новообразувания на маточната шийка,
маточното тяло, влагалище;
1.4.2.12. злокачествени тумори на маточните
тръби и яйчниците, доказани клинично или
с методите на образната диагностика;
1.4.2.13. други злокачествени и доброкачест
вени тумори на женските полови органи при
жени с индекс на телесна маса (ИТМ) > 35.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабили
тационни дейности и услуги при дехоспита
лизацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за лип
са на медицински риск от приключване на
болничното лечение въз основа на обективни
данни за стабилно общо състояние (клинични/
параклинични) и:
1.5.1.1. липса на фебрилитет (над 37,5 гра
дуса) през последните 48 часа;

ВЕСТНИК
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1.5.1.2. липса на значими субективни оп
лаквания;
1.5.1.3. спокойна оперативна рана;
1.5.1.4. липса на патологични процеси в
областта на операцията;
1.5.1.5. възстановена микция и дефекация.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на хоспитализа
цията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното
заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспан
серизация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на
лечебно заведение или обединение с възмож
ности за комплексно лечение в случаите на
доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират
за изпълнение в зависимост от развитието, те
жестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Костадин Ангелов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ-1819 от 18 декември 2020 г.
№ РД-05-1026 от 18 декември 2020 г.
(Продължение от брой 1)
Приложение 4

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 С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), на основание чл.
20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 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 през 2020 година

2.

Справка за местните единици за 2020 година

3.

Счетоводен баланс към 31.12. 2020 година

4.

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2020 година

5.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност 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. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2020 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 година
12. Справка за данъците и таксите през 2020 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2020 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2020 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2020 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 година
17. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12. 2020 година
18. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

БРОЙ 2
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. Нестопанска дейност
Нестопанска дейност

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

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

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

Район *
Код по ЕКАТТЕ

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

V. Икономическа дейност
№

Опишете стопанските дейности, които е извършвало
предприятието

Относителен дял на нетните
приходи от продажби през
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 само стопанските дейности, ако предприятието е извършвало такива 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.
VI. 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.

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

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

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

ДА

НЕ

БРОЙ 2
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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
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол
Среден брой през годината на работещите собственици
Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

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

Код (КИД - 2008)
Код (НКИД - 2003)

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ 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).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд ” за предприятието.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Записан, но невнесен капитал

01000

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

02110

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

02120

Търговска репутация

02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I

02141
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

02240

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI

02241
02200

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

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове записан капитал

05120

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

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

05510

Непокрита загуба

05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Задължения към доставчици

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

65511

Други разходи

65512

Общо за група А

65510

Б. Административни разходи

65520

Общо за група I

65500

II. Финансови разходи
Разходи за лихви

65611

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

65612

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

65613

Други разходи по финансови операции

65614

Общо за група II

65600

III. Загуба от стопанска дейност

65800

IV. Общо разходи

65900

V. Резултат

65950

Всичко (Общо разходи + V)

65990

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

66511

Приходи от дарения без условие

66512

Членски внос

66513

Други приходи

66514

Общо за група I

66500

II. Финансови приходи
Приходи от лихви

66611

Приходи от съучастия

66612

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

66614

Други приходи от финансови операции

66615

Общо за група II

66600

III. Печалба от стопанска дейност

66800

IV. Общо приходи

66900

V. Резултат

66950

Всичко (Общо приходи + V)

66990

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА
Раздел І. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1)
Видове
а

(Хил. левове)
Код на реда

Отчет за
годината

б

1

Административни разходи

60000

Разходи за материали

60100

Канцеларски материали

60110

Горива и смазочни материали

60120

Резервни части и окомплектовка

60130

Други
Разходи за външни услуги

60140
60200

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

60210
60211
60220
60221

Платени суми по граждански договори и хонорари

60230

Наеми

60240

Съобщителни услуги

60250

Нает транспорт

60260

Осветление, отопление

60270

Вода

60280

Текущ ремонт

60290

в това число на:
Сгради

60291

Машини и оборудване

60292

Рекламни дейности

60310

Консултантски дейности

60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции

60330

Разходи за заплати и други възнаграждения

60400

Разходи за осигуровки и надбавки

60500

Социални осигуровки

60510

Здравни осигуровки

60520

Надбавки

60530

Фонд “Безработица”

60540

Други

60550

Други разходи

60600

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

60610
60611
60620
60621
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Раздел ІІ. Разходи за дарения (код на реда 65511, кол.1)

(Хил. левове)

Видове
а
Разходи за дарения

Код на реда

Отчет за
годината

б

1

60700

Дарения за частни лица

60710

в т.ч. за чужбина

60711

Дарения за правителствени организации

60720

Дарения за предприятия, организации и други

60730

в т.ч. за чужбина

60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения

(Хил. левове)
Видове
а

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

Код на реда

Отчет за
годината

б

1

60800

Дарения от частни лица

60810

в т.ч. от чужбина

60811

Правителствени дарения и трансфери

60820

Дарения от предприятия, организации и други

60830

в т.ч. от чужбина

60831

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

60900

Дарения от частни лица

60910

в т.ч. от чужбина

60911

Правителствени дарения и трансфери

60920

Дарения от предприятия, организации и други

60930

в т.ч. от чужбина

60931

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност)

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

Код на
реда
б

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

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

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

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

С Т Р. 1 0 1

Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 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 на ишлеме
в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)

Код на
реда
б
15500
15510
15600

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

15700
15710
15711
15800
15810
15900
15950

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

Код на
реда
б
21000
21110
21111
21120
21135
21140

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

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

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

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

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

1

31181
31182
31260
31190
31191
31192
31200
31210
31211
31212
31213

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

(Хил. левове)
Отчет за
годината

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

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1
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Раздел V. Дивиденти (след 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)

51135

Сума на дивидента, определена с решение на Общото събрание за разпределяне
(след приспадане на данъци) на:

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

51200

х

51220

х

Нефинансови предприятия

51221

х

Финансови предприятия

51222

х

Държавно управление

51223

х

Домакинства

51224

х

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД)

51225

х

51230

х

Нефинансови предприятия

51231

х

Финансови предприятия

51232

х

Държавно управление

51233

х

Домакинства

51234

х

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД)

51235

х

Резидентен сектор*

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

* 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.

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

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

38.1

60016
60017

38.2

Обработване и обезвреждане на отпадъци

60382

38.3

Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци

60383

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

60039

41

Строителство на сгради

60041

42

Строителство на съоръжения

60042

43
45

Специализирани строителни дейности

60043

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

60045

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

60046

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

60047

49

Сухопътен транспорт

60049

50

Воден транспорт

60050

51

Въздушен транспорт

60051

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

60052

53

Пощенски и куриерски дейности

60053

55

Хотелиерство

60055

56

Ресторантьорство

60056

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1
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Код по
Дейности
КИД-2008
а
б
58
Издателска дейност
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

С Т Р. 1 0 5
Код на
реда
в
60058
60059

60

Радио- и телевизионна дейност

60060

61

Далекосъобщения

60061

62

Дейности в областта на информационните технологии

60062

63

60063

64
65

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

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

60066

68

Операции с недвижими имоти

60068

69

Юридически и счетоводни дейности

60069

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

60070

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

60071

72

Научноизследователска и развойна дейност

60072

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

60073

74

Други професионални дейности

60074

75

Ветеринарномедицинска дейност

60075

77

Даване под наем и оперативен лизинг

60077

78
79

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

60078

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

60079

80

Дейности по охрана и разследване

60080

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

60081

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

60082

84

Държавно управление

60084

85

Образование

60085

86

Хуманно здравеопазване

60086

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

60860

87

Медико-социални грижи с настаняване

60087

88

Социална работа без настаняване

60088

90

Артистична и творческа дейност

60090

91

Други дейности в областта на културата

60091

92

Организиране на хазартни игри

60092

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

60093

94

Дейности на организации с нестопанска цел

60094

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

60095

96

Други персонални услуги

60096

97

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

60097

86.0

98
99

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

60064
60065

60098
60099

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

61740

61730

61710

61720

Салдо към края на отчетния период

61692

Други изменения в собствения капитал

61691

Намаление

61690

Последващи оценки на активи и пасиви

Увеличение

61680

Покриване на загуба

61671

61670

в т. ч. за дивиденти

61660

Разпределение на печалбата

61652

Намаление

х

1

Записан
капитал

х

2

х

3

Резерв от
Премии от
последващи
емисии
оценки

х

4

Ръководител:
Съставител:

х

х

х

7

Други
резерви

х

Неразпределена
печалба
8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерв съгласно учредителен акт
6

х

9

Непокрита
загуба

Дата:

х

10

Текуща
печалба/
загуба

(телефон)

(подпис)

х

11

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Законови

Резерв, свързан
с изкупени собствени акции
5

Резерви

Финансов резултат от
минали години

ДЪРЖАВЕН

Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61630

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

61620

Грешки

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

106

Промени в счетоводната политика

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 2

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7
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)

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

б

1

2

а
I. Наличност на паричните средства в началото на периода

66200

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

66211

Получени дарения без условия

66212

Постъпления от членски внос

66213

Постъпления от осигурителни предприятия

66214

Получени обезщетения за застраховане

66215

Постъпления от банкови и валутни операции

66216

Други постъпления

66217

Общо за раздел А

66210

Б. Плащания за нестопанска дейност
Изплатени дарения

66221

Изплатени заплати

66222

Изплатени осигуровки

66223

Плащания по банкови и валутни операции

66224

Плащания за услуги

66225

Други плащания

66226

Общо за раздел Б

66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

66230

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

66241

Постъпления от клиенти

66242

Постъпления от банкови и валутни операции

66243

Други постъпления

66244

Общо за раздел А

66240

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

66251

Плащания към доставчици

66252

Изплатени данъци

66253

Плащания по банкови и валутни операции

66254

Други плащания

66255

Общо за раздел Б

66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност

66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода

66300

V. Изменение на паричните средства през периода

66400
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6360

6000

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

6356

IV. Отсрочени данъци

6355

Други заеми

6357

6354

Дългосрочни инвестиции

6350

6353

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Общо за група III

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Изкупени собствени акции

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6100

2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
6

7

8

9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

ДЪРЖАВЕН

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

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

1

в началото
на периода

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

108

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 2

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

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

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

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

Излезли

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

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

0100

б

Код на
реда

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 2
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 9

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

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

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

1

в началото на
периода

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

Отчетна стойност

110

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 2

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

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

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

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

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

БРОЙ 2
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 1

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

62020

62010

62008

62007

1

Общо
(2+3+4+5
+6+7+8)

x

2

Земи

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

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

x

8

Други
9

Общо
(10+11)

x

10

Програмни
продукти

x

11

Други

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Дата:

ДЪРЖАВЕН

62003

62006

62005

62002

62009

б

Код на
реда

(Хил. левове)
Нематериални дълготрайни активи

112

* 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: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 2

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3
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
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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.
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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

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

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

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

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

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

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2020 ГОДИНА

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, 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).

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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:

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

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

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
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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
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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
х

2172

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2181

х

х

6. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2191

х

х

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

2200

х

х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2201

х

х

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

2210

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2211

х

х

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

2220
2221
2230
2240

х
х
х
х

х
х
х
х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2241

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2242

х

х

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

х

2250

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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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

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2313

2314
2315
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
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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-
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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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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

Показатели

Код на реда

Брой

а

б

1

Членове - общо

66270

- физически лица

66271

- юридически лица

66272

Доброволни сътрудници

66280

Отработени часове от доброволни сътрудници

66290

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 2020 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи,
федерации, сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 66271 и код 66272. На код 66271 се записва броят
на членуващите физически лица, а на код 66272 – броят на юридическите лица – членове на съответната организация с нестопанска
цел. На код 66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица,
работещи, без да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на
доброволно заетите сътрудници за отчетната 2020 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния
брой, необходимо е да се направи приблизителна оценка.

а

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

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 2
С Т Р. 1 3 5

а

321

а

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

общо
5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

б

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

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

136

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 2

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 2
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 7

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

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:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
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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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Приложение 5

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 ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 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 през 2020 година

2.

Справка за местните единици за 2020 година

3.

Справка за група предприятия през 2020 година

4.

Отчет за финансовото състояние към 31.12. 2020 година

5.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2020 година

6.

Отчет за собствения капитал към 31.12.2020 година

7.

Отчет за паричния поток към 31.12.2020 година

8.

Справка за движението на собствените активи към 31.12. 2020 година

9.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи по видове за 2020 година

10.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година

11

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

12

Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2020 година

13.

Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО за 2020 година

14.

Справка за брутните застрахователни премии за 2020 година по институционални сектори, начислени
от застрахователните дружества по общо застраховане

15.

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

16.

Справка за данъците и таксите през 2020 година

17.

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

18

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2020 година

19

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

20

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

21

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

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

С Т Р. 1 4 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.
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III. Собственост (пряко участие в собствеността) към 31.12.2020 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.
IV. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO)
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при предприятия група това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго предприятие).
V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
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
VI. Правен статут на предприятието
№

Правен статут на предприятието

1.

Акционерно дружество

2.
3.

Взаимозастрахователна кооперация

4.

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

5.

Други

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

Отбележете със знак
“X” правния статут на
предприятието
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VII. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

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

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

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

2

1

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, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
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Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време, включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор
за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, а също и
тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите лица.

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

С Т Р.
БРОЙ 2

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

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)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

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 24110, к.1 + 25110, к.1 от „Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход”.
“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” за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да e равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 24752, к.1 + код 25852, к.1 от „Отчет за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход”.
“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да e 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”.

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

С Т Р. 1 4 7
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

С Т Р.
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БРОЙ 2

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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При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от
вида на данък върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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страницата на НСИ – www.nsi.bg
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01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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Отчетна единица: .........................................................
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СъСТОЯНИЕ
КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други
Общо за раздел А

22130
22100

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

22210
22211

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

22221

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

22222

3. Други дялови участия

22223

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

22224

Общо за група II

22220

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

22231

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

22232

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

22239

3. Участие в инвестиционни пулове

22233

4. Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

5. Други заеми

22235

6. Депозити в банки

22236

7. Други

22237

Общо за група III

22230

IV. Депозити в цеденти

22240

Общо за раздел Б

22200

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

22300

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

22411

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

22417

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22418

2. Вземания от посредници

22412

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

22413

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22414

Общо за група I

22410

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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II.Вземания от презастрахователни операции

Код на
реда
б
22420

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

22421
22422
22430

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

22433

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22434

Общо за раздел Г

22400

Га. Дял на презастрахователите в техническите резерви
1.

Дял на презастрахователите в пренос-премиен резерв

22441

2.

Дял на презастрахователите в резерва за неизтекли рискове

22442

3.

Дял на презастрахователите в математически резерв

22443

4.

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания

22444

5.

Дял на презастрахователите в капитализираната стойност на пенсиите

22445

6.

Дял на презастрахователите в резерва за бонуси и отстъпки

22446

7.

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

22447

8. Дял на презастрахователите в други технически резерви

22448

Общо за раздел Га

22440

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

22511

2. Други

22512

Общо за група I

22510

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

22521

2. Парични наличности по каса

22522

3. Парични еквиваленти

22523

Общо за група IІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

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

22610

II.Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III.Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Га+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

23110

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

23111
23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

Ба. Фонд за бъдещо разпределение

23210

В. Технически резерви
1. Пренос-премиен резерв

23311

2. Резерв за неизтекли рискове

23320

3. Математически резерв

23331

4. Резерв за предстоящи плащания

23341

5. Запасен фонд

23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите

23361

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви

23391

Общо за раздел В

23301

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

23410

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

23431

2. Резерви за данъци

23432

3. Други резерви

23433

Общо за раздел Г1

23430

Д. Депозити, получени от презастрахователи

23500

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

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

23611

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23612

II. Задължения по презастрахователни операции

23620

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

23621

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23622

III. Облигационни заеми

23630

1. Конвертируеми заеми

23633

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

23634

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

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

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

23635
23636

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

23637
23638
23640

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

23641

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23642

V. Други задължения

23650

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

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към бюджета

23654

Задължения към социалното осигуряване

23652

Общо за раздел Е

23600

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

23710

ІІ. Други натрупвания и доход за бъдещи периоди

23720

Общо за раздел Ж

23700

Сума на пасива (А+Б+Ба+В+Г+Г1+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА 2020 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

а

б

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

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

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

а

б

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

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

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ЗА 2020 ГОДИНА
Раздел І. Технически отчет - общо застраховане (код на реда 24730)
Показатели
а
Административни разходи (код 24730)
Материали и външни услуги

Код на
реда
б
24750

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

24751

в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал

24758

Възнаграждения

24752

Осигуровки

24753

Амортизация

24754

Други административни разходи

24755

в т.ч. разходи за командировки

24759

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

Код на
реда

а

б

Административни разходи (код 25830)

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

25850

Материали и външни услуги

25851

в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал

25858

Възнаграждения

25852

Осигуровки

25853

Амортизация

25854

Други административни разходи

25855

в т.ч. разходи за командировки

25859

Самостоятелни позиции:
Приход от лихви

25860

в това число:
Приход от лихви от резидентни търговски банки

25865

Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи)

25861

Приход от лихви по търговски вземания

25862

Разходи за лихви

25870

в това число:
Начислени лихви към резидентни търговски банки

25875

Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи)

25871

Начислени лихви по търговски задължения

25872

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

25880

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

25890

Раздел ІІІ. Нетехнически отчет
Показатели
а
Приход от лихви

Код на
реда
б
26960

в това число:
Приход от лихви от резидентни търговски банки

26965

Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи)

26961

Приход от лихви по търговски вземания

26962

Разходи за лихви

26970

в това число:
Начислени лихви към резидентни търговски банки

26975

Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи)

26971

Начислени лихви по търговски задължения

26972

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

26980

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

26990

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2
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Раздел ІV. Разходи за активи с право на ползване по оперативен лизинг
Код на
реда

Показатели
а
Разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг

б
27001

Разходи за лихви по оперативен лизинг

27002

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели

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

1

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Печалба

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

4

Резерви

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

3

Преоценъчен
резерв

162

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

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

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

С Т Р.
БРОЙ 2

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от оперативна дейност
Получени премии

Код на
реда
б

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

0510

Пряко застраховане

0511

Получени презастрахователни премии

0512

Платени презастрахователни премии

0515

Платени обезщетения и суми

0520

Пряко застраховане

0521

Активно презастраховане

0522

Възстановени суми от презастрахователи

0525

Плащания на доставчици и служители

0530

Платени аквизиционни разходи

0535

Платени такси и вноски

0540

Получени дивиденти

0545

Получени лихви

0550

Получени наеми

0555

Платени данъци върху премиите и приходите

0560

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

0565
0500

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

0610

Постъпления от правителствени ценни книжа

0620

Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход

0630

Покупка на акции

0640

Покупка на правителствени ценни книжа

0650

Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход

0660

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

0670
0600

В. Парични потоци от финансова дейност
Платени дивиденти

0710

Платени лихви

0720

Постъпления от емитирани ценни книжа

0730

Плащания за обратно изкупени ценни книжа

0740

Парични потоци, свързани с получени заеми

0750

Парични потоци, свързани с предоставени заеми

0760

Други парични потоци от финансова дейност

0770

Нетни парични потоци от финансова дейност (В)

0700

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

0800

Д. Парични средства в началото на периода

0850

Е. Парични средства в края на периода

0900

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

6256

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

Общо (А+ Б)

Общо за Б

Други заеми

Търговски заеми

6257
6258
6260
6270

6255

3. Други дялови участия

в това число:

6254

в други предприятия

2. Дългови ценни книжа, издадени от
свързани предприятия

6251
6252
6253

6250

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

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

Отчетна стойност на дълготрайните активи

5

увеличение
7

8

10

11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

отписана
през
периода

Амортизация
начислена през
периода
12

увеличение
13

Дата:

намаление

Последваща оценка

14

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

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

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

ДЪРЖАВЕН

в свързани предприятия

1. Акции и дялове

II. Инвестиции в свързани предприятия и
значителни дялови участия

Земя, вкл. използвана за собствени нужди

I. Земя и сгради

6210
6211
Сгради, вкл. използвани за собствени нужди 6212

Б. Инвестиции

6150
6130
6160
6100

б

Код на
реда

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ АКТИВИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
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Общо за A

III. Други

II. Репутация

I. Програмни продукти

A. Нематериални активи

а

Показатели

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

С Т Р.
БРОЙ 2

0130

0296

в т.ч. право на ползване на активи по оперативен лизинг

0151

0150

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

ВЕСТНИК

Общо за раздел I

0295

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

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

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0120

Други

1

в началото на
периода

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

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДъЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

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

0110

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

0100

б

Код на
реда

Научноизследователска и развойна дейност

Продукти от развойна дейност

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

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

БРОЙ 2
С Т Р. 1 6 5

б

0317

0320

Сгради

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

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

в т.ч. право на ползване на активи по оперативен лизинг

0491

0490

0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

Общо за раздел II

0410

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

0400

Съоръжения и други

Транспортни средства

0350

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

0323

0316

Други

0322

0315

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други сгради

0314

Подобрения върху земите

0321

0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Сгради жилищни

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

1

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради нежилищни

0311

Обработваеми земи

0310

0300

а

в началото на
периода

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

Отчетна стойност

166

Земи под сгради и постройки

Земи

Земи и сгради

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 2

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

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

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

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

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

БРОЙ 2
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 6 7

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2
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 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9

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

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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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 .
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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

20235

20240

20245

20250

20255

20260

20000

Застраховкa “Други вреди на имущество”

Застраховкa “Гражданска отговорност” на превозни средства

Застраховка “Обща гражданска отговорност”

Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби

Застраховка на правни разноски

Помощ при пътуване

Общо

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

20230

Застраховка “Пожар” и “Природни бедствия”

Лице за контакт:

20225

Застраховка на товари по време на превози

Ръководител:
Съставител:

20220

Застраховка на превозни средства

Дата:

20215

Застраховкa “Заболяване”

20231

20210

Застраховка “Злополука”

в т. ч. застраховка “Пожар”

20180

20200

12

Общо застраховане

11

20170

10

Застраховка “Заболяване”

9

20150

8

в т. ч. със
седалище
извън страната

Застраховка “Злополука”

7

общо

20130

6

в т. ч. със
седалище
извън страната

Операции за капитализация

5

общо

20120

4

в т. ч. със
седалище
извън страната

Животозастраховане (свързано с инвестиционни фондове)

3

общо

20110

2

в т. ч. със
седалище
извън страната

Изплатени обезщетения по
активно презастраховане на
застрахователи

Застраховане за брак и раждане

1

общо

Получени обезщетения по
пасивно презастраховане
по договори, приети от
презастрахователи

ВЕСТНИК

Животозастраховане

б

а

в т. ч. на
населението

общо

в т. ч. от
населението

общо

Начислени премии по активно
презастраховане по договори,
приети от застрахователи

ДЪРЖАВЕН

20100

Класове застраховки

Отстъпени премии по пасивно
презастраховане по договори,
пласирани на презастрахователи

Активно и пасивно презастраховане

174

Животозастраховане

Код на
реда

Начислени застрахователни
обезщения

Брутен размер на начислените
застрахователни премии

Общо

( Левове )

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА 2020 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 2

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 5

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ
ЗА 2020 ГОДИНА
Справката се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, получили лиценз.
Групирането на видовете застраховки е съобразено с класификацията по раздели I и II, от приложение №1 от Кодекса за застраховане.
В колони 1 и 2 се попълва брутният размер на застрахователните премии, включително отстъпените на презастрахователи премии и получените премии по активно презастраховане. Сумата се посочва преди облагането й с данък.
Застраховките на превозни средства (код 20220) включват: застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови; застраховка на
релсови превозни средства; застраховка на летателни апарати и застраховка на плавателни съдове, съгласно Кодекса за застраховане.
Застраховки „Гражданска отговорност на превозни средства“ (код 20240) включват: застраховки „Гражданска отговорност“, свързани с
притежаването и използването на моторни превозни средства, летателни апарати и плавателни съдове, съгласно Кодекса за застраховане.
Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби (код 20250) включват: застраховка на кредити; застраховка на гаранции и
застраховка на разни финансови загуби, съгласно Кодекса за застраховане.

С Т Р.

176

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД И ИЗПЛАТЕНИ ПРЕТЕНЦИИ
ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 83, АЛ. 1 ОТ ЗЗО ЗА 2020 ГОДИНА

Пакети от здравни дейности/услуги

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

011

Извънболнична медицинска помощ

012

Болнична медицинска помощ

013

Стоматологични услуги

014

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

015

Възстановяване на разходите

016

Други здравноосигурителни пакети

017

Общо за раздел А

010

Б. Изплатени претенции
Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

021

Извънболнична медицинска помощ

022

Болнична медицинска помощ

023

Стоматологични услуги

024

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

025

Възстановяване на разходите

026

Други здравноосигурителни пакети

027

Общо за раздел Б

020

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2020 Г.
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Показатели
а
Брутни начислени застрахователни премии по институционални сектори

Код на
реда

Хил. левове

б

1

800

Нефинансови предприятия

810

Финансови предприятия

820

Българска народна банка

821

Търговски банки

822

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

823

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

824

Застрахователи и пенсионни фондове

825

Застрахователи

826

Пенсионни фондове

827

Държавно управление

830

Централно държавно управление

831

Местно държавно управление

832

Социалноосигурителни фондове

833

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

840

Домакинства (физически лица)

850

Останал свят (нерезидентни единици)

860

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

178

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2020 Г. ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Справката се попълва от застрахователните предприятия, извършващи дейности по общо застраховане.
Сектор “Нефинансови предприятия” включва всички единици, чиято основна дейност е производство и пазарна реализация на стоки
и оказване на нефинансови услуги с цел реализиране на печалба.
Сектор “Финансови предприятия” включва:
- Българска народна банка
- Търговските банки
- Други финансови посредници, с изключение на застрахователи и пенсионни фондове - инвестиционни дружества, управляващи
дружества, договорни фондове, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяване на сделки, свързани с ценни книжа. Включват се също
и предприятията, ангажирани с финансов лизинг, корпорациите, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи
кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании, които само контролират и направляват група от поделения, основно
ангажирани с финансово посредничество и/или със спомагателни финансови дейности, но които сами по себе си не са финансови
предприятия.
- Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни и
други финансови посредници.
- Застрахователи и пенсионни фондове - застрахователни дружества (общозастрахователни, животозастрахователни, презастрахователни) и
пенсионни фондове.
Сектор “Държавно управление” включва:
- Централно държавно управление - Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица,
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции,
Българска национална телевизия и Българско национално радио.
- Местно държавно управление - всички общини като единици на публичната администрация.
- Социалноосигурителни фондове - институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор “Организации с нестопанска цел (фондации, творчески съюзи, синдикални организации и други)” се състои от институции
и отделни юридически лица, които обслужват домакинствата. Секторът включва синдикати, политически партии, фондации, сдружения,
църковни и религиозни общества, читалища и други.
Сектор “Домакинства (физически лица)” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за
собствена крайна употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания.
Сектор “Останал свят (нерезидентни единици) ” включва всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции
с резидентни единици или имащи други икономически връзки с резидентни единици. Резидентите на страната са дефинирани като
единици, чийто център на икономически интерес е на територията на страната, седалището им е разположено на същата територия и имат
организирано производство, в което участват. Клоновете на резидентни единици в чужбина, чийто център на интерес е на територията на
друга страна, се третират като нерезиденти.

4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 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

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

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2020 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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БРОЙ 2

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. (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
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ 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.
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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

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2313

2314
2315
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 г.
3
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(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2020 г.
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

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

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

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

2382

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2383

х

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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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

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

БРОЙ 2
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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-
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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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Международни организации

Други чуждестранни източници
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- други чуждестранни предприятия
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Селскостопански и ветеринарни науки
5

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
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711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности
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Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

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

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

3

Медицински и
здравни науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7
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Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

2

Технически
науки
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Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки
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120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД

1

б
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Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

190

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: .........................................................
...............................................................................................
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Друг персонал, зает с НИРД

1
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Друг персонал, зает с НИРД

1

2
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5

общо

3

общо
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Висше
образование

4
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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.
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Обществени
науки

Професионални бакалаври,
бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

(Среден брой през годината)

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки
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Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

192

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава - членка на ЕС

Българско

Изследователи - общо (611÷618)

а

Гражданство

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 2

БРОЙ 2
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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.
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Развитие на селското и горското стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
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?

БРОЙ 2
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.)

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 1

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:
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Приложение 6

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и
управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със
специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на
действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 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 през 2020 година

2.

Справка за местните единици за 2020 година

3.

Справка за група предприятия през 2020 година

4.

Баланс към 31.12. 2020 година

5.

Отчет за доходите 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 таксите и комисионните, начислени за 2020 година

10.

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

11.

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

12.

Справка за данъците и таксите през 2020 година

13.

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

14.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2020 година

15.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2020 година

16.

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

17

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

18

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

Стр.
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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 дейността си ?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. 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. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO)
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при предприятия група това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго предприятие).
V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
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
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VI. Вид на инвестиционното предприятие

№

Вид на инвестиционното предприятие

1.

Инвестиционен посредник

2.

Инвестиционно дружество

3.

Управляващо дружество

4.

Договорен фонд

5.

АДСИЦ - секюритизиращ в недвижими имоти

6.

АДСИЦ - секюритизиращ във вземания

7.

Национални инвестиционни фондове

8.

Алтернативен инвестиционен фонд

Отбележете със знак “X”
вида на инвестиционното
предприятие

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

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

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

НЕ

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

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

2

1

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 2
С Т Р. 2 0 7

С Т Р.
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БРОЙ 2

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 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 9

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 69500, к.1 от „Отчет за доходите”.
“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 за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да е равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 69124, к.1 от „Отчет за доходите”..
“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да е 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”.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

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

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

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

БАЛАНС КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Облигации

62122

Други

62123

Инвестиционни имоти

62130

Вземания от свързани предприятия

62140

Вземания по заеми

62150

Компенсаторни инструменти

62160

Дялове на колективни инвестиционни схеми

62170

Други

62180

Общо за група І

62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи
Дълготрайни нематериални активи

62210
62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

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

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63150
63151
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

218

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Финансови инструменти по репо-сделки

63270

Други
Общо за група ІІ

63260
63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

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

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Дългови ценни книжа

64150

Други

64140

Общо за група І

64100

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

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 9

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал
Невнесен капитал
Изкупени собствени акции
Общо за група I

65112
65120
65130
65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

Общо за раздел А

65000

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

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

220

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

67105

Задължения свързани с дивиденти

67110

Задължения в ценни книжа

67115

Задължения към финансови предприятия

67120

в т. ч. към банки

67121

Задължения към доставчици

67125

Задължения по търговски заеми

67130

в т. ч. по лизинг

67131

Задължения по получени аванси

67135

Задължения към персонала

67140

Данъчни задължения

67145

Задължения към осигурителни предприятия

67150

Задължения по репо-сделки

67160

Други

67155

Общо за група I

67100

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

67210

Задължения по парични средства на клиенти

67220

Други

67230

Общо за група IІ

67200

Общо за раздел В

67000

Г. Приходи за бъдещи периоди

68000

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

68500

Д. Условни пасиви

68600

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 1
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА
Код на
реда

Наименование на разходите
а
A. Разходи за дейността
I. Финансови разходи
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Разходи за лихви
в т.ч. разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)
Други разходи по финансови операции
Общо за група І
II. Нефинансови разходи
Разходи за материални запаси
Разходи за външни услуги
в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал
Разходи за амортизации
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за
предприятията, прилагащи МСС)
Разходи за заплати и други възнаграждения
Разходи за социално и пенсионно осигуряване
Други разходи
в т.ч. разходи за командировки
Общо за група ІІ
Общо за раздел А (I + II)
Б. Печалба от обичайната дейност
В. Общо разходи (I+II)
Г. Печалба преди облагане с данъци
III. Разходи за данъци
Корпоративни данъци
Други
Общо за група III
Д. Нетна печалба (Г - III)
Всичко (Общо разходи + III + Д)

б

69111
69112
69113
69115
69114
69110
69121
69122
69128
69123
69127
69124
69126
69125
69129
69120
69100
69200
69300
69400
69411
69412
69410
69450
69490
Код на
реда

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

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

б

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

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

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели

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

62760

62750

62740

62710
62711
62712
62720
62730

Премии от
емисии (премиен
резерв)
2

Резерв от
последващи
оценки
3
6

7

Печалба

(име, презиме, фамилия)

8

Загуба

(име, презиме, фамилия)

други
9

Преоценки

Дата:

10

Общо
собствен
капитал

(телефон)

(подпис)

11

Малцинствено
участие

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

5

специални

Целеви резерви

Ръководител:
Съставител:

4

общи

Резерви

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

62690
62691
62692

62650
62651
62652
62660
62670
62671
62672
62680

1

Основен
капитал

Натрупана
печалба/загуба

222

62640

б
62610
62620
62630

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

С Т Р.
БРОЙ 2

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност
І. Парични потоци от собствена инвестиционна
дейност
Парични потоци, свързани с текущи финансови
активи
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови
активи
Лихви, комисионни и други подобни
Получени дивиденти
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Общо за група І
II. Парични потоци от възложена инвестиционна
дейност
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти
Парични потоци, свързани с парични средства на
клиенти
Други парични средства от възложена
инвестиционна дейност
Общо за група ІІ
Общо за раздел А
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани с нетекущи активи
Лихви, комисионни и други подобни
Парични потоци, свързани с възнаграждения
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Плащания при разпределения на печалби
Платени и възстановени данъци върху печалба
Други парични потоци от неспециализирана
инвестиционна дейност
Общо за раздел Б
В. Парични потоци от финансова дейност
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции
или дялове
Парични потоци, свързани с получени заеми
в т.ч. лихви
Лихви, комисионни, дивиденти и други
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Други парични потоци от финансова дейност
Общо за раздел В
Г. Изменение на паричните средства през периода
(А + Б + В)
Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода
в т.ч. по безсрочни депозити

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400
62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

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

3

4

5

увеличение
6

7

8

9

10

отписана
през
периода

Амортизация
начислена през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6101

6100

2

на постъпилите
през периода

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

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

ДЪРЖАВЕН

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

1

в началото
на периода

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

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДъЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

224

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

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

С Т Р.
БРОЙ 2

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

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

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

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

Излезли

НЕТЕКУЩИ (ДъЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

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

0100

б

Код на
реда

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 2
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 2 5

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

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

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

Земи под сгради и постройки

1

в началото на
периода

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

Отчетна стойност

226

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 2

0572

Сгради

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

Постъпили
Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно,
поради
апортни вноски, финансов лизинг, произведени
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:

Ръководител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Дата:

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

0571

Земя

0570

б

а

Инвестиционни имоти

Код на
реда

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

БРОЙ 2
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 2 7

С Т Р.

228

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

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

Показатели
а

б

Приходи от такси и комисионни

Текуща година

Предходна година

1

2

2800

Резидентен сектор*

2810

Нефинансови предприятия

2811

Финансови предприятия

2812

Държавно управление

2813

Домакинства

2814

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2815
2820

Нефинансови предприятия

2821

Финансови предприятия

2822

Държавно управление

2823

Домакинства

2824

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Разходи за такси и комисионни

2825
2900

Резидентен сектор*

2910

Нефинансови предприятия

2911

Финансови предприятия

2912

Държавно управление

2913

Домакинства

2914

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2915
2920

Нефинансови предприятия

2921

Финансови предприятия

2922

Държавно управление

2923

Домакинства

2924

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2925

Декларирам, че през 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 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 9

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.
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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 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 1
(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:

С Т Р.
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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 .
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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.

234

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)
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(не се включват разходите за активи с право на ползване по оперативен лизинг - за предприятията, прилагащи МСС)
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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
2500
2510

1

Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ 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.
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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
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(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
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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.

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
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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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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

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

БРОЙ 2
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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-
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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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704
705
706
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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
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714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности
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Граждански космически изследвания
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Опазване на околната среда

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

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели
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Медицински и Селскостопански и ветериздравни науки нарни науки
4
5

(Хил. левове)

1
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Хуманитарни
науки и изкуства
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Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

2

Технически
науки
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Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

250

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: .........................................................
...............................................................................................
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а

321

1

а

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

13

общо

14

в т.ч.
жени

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

301

320

310

300

б

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

Друг персонал, зает с НИРД

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

БРОЙ 2
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511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

На други държави

(име, презиме, фамилия)

617

На държава от Африка

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Азия

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)
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На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава - членка на ЕС

Българско

Изследователи - общо (611÷618)

а

Гражданство

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 2

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5 3

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:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
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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:

9810

(Продължава в брой 3)
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 926-ГФ
от 22 декември 2020 г.
На основание чл. 555, ал. 1 във връзка с чл. 554,
т. 1 и чл. 563, ал. 1, т. 1 и ал. 2 – 5 от КЗ, чл. 13,
ал. 1, т. 30 от ЗКФН, чл. 71 и чл. 180, ал. 1 от
АПК Комисията за финансов надзор реши:
1. Определя размера на вноската на застрахова
телите, предлагащи в Република България задъл
жителна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса
за застраховането за 2021 г., на 10,50 лв. за всяко
отделно моторно превозно средство, във връзка
с чието използване е сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на авто
мобилистите, включително гранична застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
2. Вноската по т. 1 към Гаранционния фонд
да се записва на отделен ред в застрахователната
полица.
3. Определя размера на вноската на застра
хователите, предлагащи в Република България
за д ъ л ж и т е л на зас т ра ховк а „З лопол у к а“ на
пътниците в средствата за обществен превоз
по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането за
2021 г., на 0,15 лв. за всяко място, без мястото
на водача, за което е сключена задължителна
застраховка.
4. Определя срок за превеждане на вноските по
т. 1 и 3 по сметка на Гаранционния фонд, както
следва: ежемесечно до 10-о число на втория месец
след месеца на сключването на застраховките.
5. При разсрочено плащане на премията по
задължителните застраховки цялата дължима
вноска към ГФ по т. 1 и 3 се начислява и се
събира с първата вноска на премията съгласно
чл. 555, ал. 1 от КЗ.
6. Определя размера на вноската по чл. 563,
ал. 2, т. 3 от КЗ на всички застрахователи по
чл. 520, ал. 1 от КЗ за 2021 г. относно финансира
нето на Обезпечителния фонд във връзка с чл. 563,
ал. 1, т. 1 от КЗ: за всяко моторно превозно сред
ство, във връзка с което е сключена застраховка
по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1,
за съответната година – по 2,50 лв.
7. Вноската по т. 6 да се заплаща от застра
ховащия заедно със застрахователната премия
или с първата вноска от нея и да се посочва на
отделен ред в застрахователната полица съгласно
чл. 563, ал. 5 от КЗ.
8. Застрахователите превеждат дължимата
годишна вноска по т. 6 в срок до 31 май на го
дината, следваща годината, за която се отнася
вноската, съгласно чл. 563, ал. 3 от КЗ.
На основание чл. 179 от АПК срокът за ос
порване на общия административен акт е едно
месечен считано от датата на съобщаването. На
основание чл. 133, ал. 3 от АПК компетентният
съд, пред който решението на КФН подлежи на
оспорване, е Административният съд – Софияград, в качеството му на административен съд,
в района на който е седалището на КФН.
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На основание чл. 179 от АПК и предвид
приложения ред за съобщаване на решението
същото може да се оспори пред компетентния
съд в 14-дневен срок от отделните съобщения до
лицата, участвали в производството пред КФН.
Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК решението
на КФН подлежи на изпълнение от момента на
съобщаването му, като оспорването не спира
изпълнението му.
Председател:
Б. Атанасов
25
248. – Българската народна банка на основа
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.12.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
33 555 384
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
3 953 565
Инвестиции в ценни книжа
22 824 903
Всичко активи:
60 333 852
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
21 241 038
Задължения към банки
22 569 436
Задължения към правителството
и бюджетни организации
8 021 347
Задължения към други депозанти
1 592 836
Депозит на управление „Банково“
6 909 195
Всичко пасиви:
60 333 852
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.12.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
49 756
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 940 085
Дълготрайни материални и
нематериални активи
137 692
Други активи
22 134
Депозит в управление „Емисионно“ 6 909 195
Всичко активи:
9 058 862
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 235 232
Други пасиви
753 197
Всичко задължения:
3 988 429
Основен капитал
20 000
Резерви
5 208 560
Неразпределена печалба	-158 127
Всичко собствен капитал:
5 070 433
Всичко пасиви:
9 058 862
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
33
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114. – Българската народна банка на основа
ние чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 януари 2021 г.
32
532. – Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 56, ал. 1 от Администра
тивнопроцесуалния кодекс с Решение № 433 от
21.12.2020 г. прекратява административното про
изводство, открито по т. I от Решение № 408 от
3.12.2020 г. относно обявено намерение за издаване
на разрешение за ползване на индивидуално опре
делен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
в обхват 3.6 GHz за осъществяване на електронни
съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща пре
доставянето на електронни съобщителни услуги,
с национално покритие, с което да предостави за
ползване в режим на работа TDD радиочестотна
лента 3600 – 3700 MHz (100 MHz).
27
304. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обя
вява два конкурса за заемане на академичната
длъжност главен асистент в професионално на
правление 2.1. Филология, научна специалност
„Български език“, за нуждите на Секцията за
съвременен български език и на Секцията за
етнолингвистика. Срокът за подаване на доку
менти е 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в канцеларията
на института, София, бул. Шипченски проход
№ 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
37
1. – Институтът по консервиране и качество
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за професор
по професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, научна специалност „Технология на
плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в институ
та, Пловдив, бул. Васил Априлов № 154, тел.
032/942-109.
39
3. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специ
алност „Фуражно производство, ливадарство“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ЦA на СCA,
София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
9669
10. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 531 по протокол № 23 от 12.11.2020 г. на
СОС е одобрен план за регулация на м. Суха
река – запад, кв. 20, УПИ ІІІ-909, 2054 „за ЖС“,
представляващ неразделна част от плана за
регулация на м. Суха река – запад, одобрен с
Решение № 325 по протокол № 42 от 27.06.2013 г.
на Столичния общински съвет. Проектът е изло
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жен в Район „Подуяне“. 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 „Подуяне“ и се из
пращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
9800
14 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 593 по протокол № 24 от 26.11.2020 г. на СОС
са одобрени проект за изменение на план за
регулация на УПИ XVI-1651 и УПИ XIV-1651,
кв. 15в, м. Орландовци – Малашевци – парк
„Братска могила“, за създаване на нов УПИ
ХІХ „за техническа инфраструктура“ и нов УПИ
XIV-1651 „за ЖС“ по имотните граници на ПИ
с идентификатор 68134.507.1651 от кадастралната
карта на район „Сердика“ и свързаното с това
изменение на общите граници на контактни УПИ
XII-1076, УПИ XIII-1075 и УПИ XVII-1081 в кв.
15в и проект за изменение на плана за застро
яване на нов УПИ XIV-1651 „зa ЖС“, кв. 15в,
м. Орландовци – Малашевци – парк „Братска
могила“, район „Сердика“. Проектите са изложе
ни в Район „Сердика“. 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 „Сердика“ и се из
пращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
9799
18 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 587
по протокол № 24 от 26.11.2020 г. на Столичния
общински съвет е одобрен проект за изменение
на план за улична регулация на ул. Цар Симеон
от о.т. 4 – о.т. 4в за създаване на задънена улица
от о.т. 4д (нова) – о.т. 4е (нова) до о.т. 4ж (нова),
м. Кв. Градоман, изменение на план за регулация
на м. Кв. Градоман, кв. 26, УПИ XXXIV-538,
539, 540 и УПИ XXXV-538, 539, 540, образуване
на нови УПИ XXXIV-1036, 1037 „за жс“, УПИ
XXXV-1036, 1037 „за жс“, УПИ XLIV-1035, 1036
„за жс“ и УПИ XLV-1035, 1036 „за жс“ и план за
вертикално планиране по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в
обхвата на новопроектираната задънена улица от
о.т. 4д (нова) – о.т. 4е (нова) – о.т. 4ж (нова), м.
Кв. Градоман, район „Банкя“. 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 „Държа
вен вестник“. Жа лбите се подават в Район
„Банкя“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
9813
22 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ от съобщава, че с Решение
№ 533 по протокол № 23 от 12.11.2020 г., т. 16, на
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Столичния общински съвет са приети обемноустройствени проучвания и е одобрен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване (ИПРЗ), работен ус
тройствен план (РУП) и специфични правила и
нормативи за УПИ XVI-331 „за жс и ПГ“, УПИ
ХІІІ „за жс и магазини“, кв. 219, м. Западно
направление, район „Възраждане“, Столична
община. Решението и проектът са изложени в
Район „Възраждане“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район
„Възраждане“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
9798
23. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 589 по протокол № 24 от 26.11.2020 г. на
СОС е одобрен проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация (ИПР)
на м. НПЗ Искър – север – ІІ част на УПИ VI899 „за логистичен център, офиси и трафопост“
от кв. 4 и УПИ VIIІ-899 „за логистичен център и
офиси“ от кв. 19 за създаване на нови УПИ VII1165 „за логистичен център, център за съхранение
на данни, офиси и трафопост“ и УПИ VIII-1166
„за логистичен център, център за съхранение на
данни, офиси и трафопост“ в нов кв. 4а, ПИ с
идентификатори 68134.1502.1165 и 68134.1502.1166
и свързаното с това изменение на границите на
контактните УПИ І-895, 898 „за складове, офиси и
спедиторска дейност“, УПИ ІІ-896, 897 „за склад,
магазини, изложбена зала и ТП“, УПИ ІІІ-896
„за склад, магазини, изложбена зала и ТП“, УПИ
IV-569 „за складове и офиси“ и УПИ V-712, 724,
558, 107 „за складове и офиси“; изменение на
плана за улична регулация (ИПУР) на улица от
о.т. 199а до о.т. 179, м. НПЗ Искър – север – ІІ
част; закриване на улица от о.т. 197 до о.т. 179
и създаване на нова улица по нови от о.т. 199б
до о.т. 175а; на улица по о.т. 197 до о.т. 196 и
на улица от о.т. 175 до о.т. 207а; изменение на
плана за застрояване на нов УПИ VII-1165 „за
логистичен център, център за съхранение на
данни, офиси и трафопост“ и УПИ VIII-1166
„за логистичен център, център за съхранение
на данни, офиси и трафопост“ в нов кв. 4а, м.
НПЗ Искър – север – ІІ част. Решението и одо
бреният проект на подробен устройствен план
са публикувани на интернет страницата на Сто
личната община – Направление „Архитектура и
градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в Район „Искър“. 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 „Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
9797
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
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за изменение на подробен устройствен план
(ПУП – ИПРЗ) за УПИ XI-36 – „за офис сграда,
заведение за хранене, паркинги и озеленяване“,
кв. 1; УПИ IV-18, 41 – „за пътнически терминал,
търговска зона, КПП, временни обслужващи
сгради, озеленяване, паркинги и техническа
инфраструктура“, кв. 4; УПИ ІІІ-42 – „за по
ликлиника, карго терминал, паркинги, админи
страция, озеленяване и обслужващи дейности“,
кв. 5, и УПИ ІІІ-43 – „за ГСМ, обслужващи сгради,
бензиностанция, ТП, автобаза, битово обслуж
ване, паркинги, озеленяване“, кв. 6 по плана на
летище Варна, област Варна. Проектът за подро
бен устройствен план е изложен за разглеждане
в техническата служба на Община Аксаково,
ет. 4, стая 4. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
15
81. – Общ и н а Асеновг р а д н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУ П – парцеларен план за обект
„Осигуряване на електрозахранваща мрежа за
поземлен имот с КИ 00702.22.221 в землището
на Асеновград, община Асеновград“. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
за справка в информационния център на общи
ната. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
20
81а. – Община Асеновгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за водоснабди
телна и канализационна мрежа до КИ 00702.22.221
в землището на Асеновград, община Асеновград.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“.
21
81б. – Община Асеновг ра д на основа ние
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 433 от 18.11.2020 г. на Общинския съвет – Асе
новград, е одобрен ПУП – ПРЗ – подробен ус
тройствен план – план за регулация и застрояване
за УПИ I – Комплексно строителство и подземно
паркиране в кв. 6, улица с о.т. 95 – о.т. 158 и
улица с о.т. 131 – о.т. 166 по регулационния план
на ж.к. Юг – Асеновград. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет – Асеновград.
22
81в. – Община Асеновгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 434
от 18.11.2020 г. на Общинския съвет – Асеновград,
е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за
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обект „Трасе за водопровод и канализация“ за
поземлен имот КИ 00702.24.1253 по кадастрал
ната карта на Асеновград. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет – Асеновград.
23
23. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 401 по протокол № 17 от 26.11.2020 г. на
Общинск и я съвет – Благоевг ра д, е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на външно ел. захранване,
уличен водопровод и канализация до имот с
идентификатор 04279.139.71, м. Под черквата,
по кадастралната карта на Благоевград с трасе
и сервитут, засягащи имоти с идентификатори
04279.59.26 (за селскостопански, горски, ведом
ствен път – общинска собственост), 04279.139.47
(за селскостопански, горски, ведомствен път – об
щинска собственост), 04279.139.48 (за селско
стопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост) и 04279.139.60 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост)
по КК на Благоевград. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
9809
31. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план и схема на трасе на обект: Водопровод за
минерална вода ∅ 40 PPR STABI BETA/∅ 90
PEHD – отклонение от съществуващ общински
водопровод „Власа“ ∅ 160 PPR по ул. Евлоги
Георгиев до ПИ 10450.150.131, м. Вельовица,
в землището на Велинград. Трасето ще бъде
проектирано да започне от т. 1 – съществуващ
общински водопровод „Власа“ – АЦ ∅ 160, като
връзката ще се осъществи в близост до пресеч
ката на ул. Искра и ул. Евлоги Георгиев (ще се
изгради нова помпено-водомерна шахта в южния
тротоар на улицата), ще тръгне по ул. Евлоги
Георгиев, след това ще пресече пътното платно
и ще тръгне в югозападна посока по ул. Евлоги
Георгиев (в северното платно и южно от р. Лу
ковица), ще пресече р. Луковица на пресечката
с ул. Тошо Стайков и ще продължи в южното
платно на ул. Евлоги Георгиев (северно от р.
Луковица), докато достигне до парк Вельова
баня. Оттам продължава в западна посока през
УПИ XIV – детски увеселителен комплекс и
парк, кв. 414, и УПИ XII – парк (10450.502.1928,
10450.502.1760), пресича р. Луковица и минава
през УПИ XV – Вельова баня, кв. 4142 (ПИ
10450.502.1919). След това минава по улица между
кв. 4142 и кв. 1841 (ПИ 10450.502.3135) и през
сервитута на съществуващ полски път от КК на
Велинград достига до ПИ 10450.150.131, местност
Вельовица по КК на Велинград, където ще се
осъществи бъдещото инвестиционно намерение
на възложителя. Трасето е проектирано на около
0,50 м – 1 м от тротоара в улиците и на около
1 м от имотните граници извън регулацията на
Велинград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
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в едномесечен срок от обнародване на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
9805
2. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен и внесен проект от ДП „На
ционална компания „Железопътна инфраструк
тура“ с вх. № 53.00-102/27.11.2020 г. за подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) за изграж дане на тягова подстанция в
землищата на с. Живково и с. Веринско, както
следва: 1. ПУП – ПЗ за ПИ 061552 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Живково, ЕКАТТЕ 29041, община Ихтиман,
Софийска област; 2. проект за подробен устрой
ствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – изграж
дане на нови подземни кабелни линии 110 kV и
20 kV в землищата на с. Живково и с. Веринско,
община Ихтиман, Софийска област. Проектът
се намира в дирекция „Специализирана админи
страция“ в сградата на техническата служба на
Община Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация – Ихтиман.
9806
61. – Община Казанлък на основание § 4к,
ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава, че са изработени и приети помощни
планове и план на новообразуваните имоти на
земеделски земи, предоставени на граждани въз
основа на актове, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
за местности: Старите лозя (подместности:
Дерлика, Друмът, Кайнаклъка, Кьошка, Саите,
Субашко (Татарска могила), Турските гробища
Р-Я и Тюлбето), намиращи се в землището на
гр. Казанлък, община Казанлък. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтере
суваните лица могат да разгледат проекта заедно
с придружаващата го документация в Община
Казанлък и да направят писмени искания и въз
ражения по него.
9801
745. – Община гр. Омуртаг, област Търгови
ще, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че на основание Заповед
№ 436 от 23.11.2020 г. е изработен проект за под
робен устройствен план – парцеларен план (план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии)
за обект: „Реконструкция на част от водопрово
да от ВС „Кипилово“ в участъка от границата
между област Търговище и област Сливен (шахта
отток 44) до НВ „Омуртаг“. Трасето на водо
провода преминава през: землищата на община
Омуртаг: ПИ № 58774.11.9, собственост: частна,
нач и н на т ра й но ползва не – паси ще, мера,
в землището на с. Птичево; ПИ 58774.11.10,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – пасище, мера, в землището на с. Птичево;
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ПИ № 58774.201.2, собственост: частна, начин
на трайно ползване – широколистна гора, в
землището на с. Птичево; ПИ № 58774.13.3,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – пасище, мера, в землището на с. Птичево;
ПИ № 58774.13.2, собственост: частна, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в землището
на с. Птичево; ПИ № 58774.14.14, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Птичево; ПИ № 58774.14.11,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Птичево; ПИ
№ 58774.14.13, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Птичево; ПИ № 58774.14.12, собственост: частна,
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Птичево; ПИ № 58774.14.10, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Птичево; ПИ № 58774.14.6,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Птичево; ПИ
№ 58774.14.7, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Птичево; ПИ № 58774.14.8, собственост: частна,
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Птичево; ПИ № 58774.205.29, собственост:
частна, начин на трайно ползване – широко
листна гора, в землището на с. Птичево; ПИ
№ 58774.205.16, собственост: частна, начин на
трайно ползване – широколистна гора, в зем
лището на с. Птичево; ПИ № 58774.205.14, соб
ственост: частна, начин на трайно ползване – ши
роколистна гора, в землището на с. Птичево;
ПИ № 58774.205.13, собственост: частна, начин
на трайно ползване – широколистна гора, в
землището на с. Птичево; ПИ № 58774.205.11,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – широколистна гора, в землището на с.
Птичево; ПИ № 58774.205.36, собственост: част
на, начин на трайно ползване – широколистна
г о ра , в з ем л и ще т о н а с. Пт и чев о; П И
№ 58774.205.5, собственост: частна, начин на
трайно ползване – широколистна гора, в зем
лището на с. Птичево; ПИ № 58774.18.5, соб
ственост: частна, начин на трайно ползване – па
сище, мера, в землището на с. Птичево; ПИ
№ 58774.18.20, собственост: частна, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в землището
на с. Птичево; ПИ № 58774.205.4, собственост:
частна, начин на трайно ползване – широко
листна гора, в землището на с. Птичево; ПИ
№ 58774.18.7, собственост: частна, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в землището
на с. Птичево; ПИ № 58774.18.8, собственост:
частна, начин на трайно ползване – пасище,
ме р а , в з ем л и ще т о н а с. Пт и чев о; П И
№ 58774.18.10, собственост: частна, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в землището
на с. Птичево; ПИ № 58774.18.11, собственост:
частна, начин на трайно ползване – пасище,
ме р а , в з ем л и ще т о н а с. Пт и чев о; П И
№ 58774.17.28, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Птичево; ПИ № 58774.17.29, собственост: частна,
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Птичево; ПИ № 32620.501.34, собственост:
частна, начин на трайно ползване – широко
листна гора, в землището на с. Илийно; ПИ
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№ 32620.501.14, собственост: частна, начин на
трайно ползване – широколистна гора, в зем
лището на с. Илийно; ПИ № 32620.501.29, соб
ственост: частна, начин на трайно ползване – ши
роколистна гора, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.501.30, собственост: частна, начин
на трайно ползване – широколистна гора, в
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.501.31,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – широколистна гора, в землището на с.
Илийно; ПИ № 32620.501.12, собственост: част
на, начин на трайно ползване – широколистна
г ора , в з ем л и ще т о н а с. И л и й но; П И
№ 32620.501.32, собственост: частна, начин на
трайно ползване – широколистна гора, в зем
лището на с. Илийно; ПИ № 32620.113.7, соб
ст веност: част на, начин на т райно ползва
не – нива, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 32620.113.6, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на
с. Илийно; ПИ № 32620.113.10, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.113.11,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 32620.113.12, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на
с. Илийно; ПИ № 32620.112.32, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.503.1,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – широколистна гора, в землището на с.
Илийно; ПИ № 32620.109.2, собственост: частна,
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Илийно; ПИ № 32620.109.3, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.109.4,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 32620.109.5, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Илийно; ПИ № 32620.504.7, собственост: част
на, начин на трайно ползване – широколистна
г ора , в з ем л и ще т о н а с. И л и й но; П И
№ 32620.110.89, собственост: частна, начин на
трайно ползване – изост. орни земи, в земли
щето на с. Илийно; ПИ № 32620.107.5, собстве
ност: частна, начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.26.19
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 32620.26.20, собственост: общ. организации,
начин на трайно ползване – нива, в землище
то на с. Илийно; ПИ № 32620.26.21, собственост:
общ. организации, начин на трайно ползва
не – нива, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 32620.26.16, собственост: общ. организации,
начин на трайно ползване – нива, в землище
то на с. Илийно; ПИ № 32620.26.30, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.33.11,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 32620.33.9, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Илийно; ПИ № 32620.33.10, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в зем
лището на с. Илийно; ПИ № 32620.28.7, соб
ственост: общ. организации, начин на трай-
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но ползване – нива, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.28.5, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Илийно; ПИ № 32620.28.4, собственост: общ.
организации, начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.28.3,
собственост: общ. организации, начин на трай
но ползване – нива, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.28.2, собственост: общ. организации,
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Илийно; ПИ № 32620.27.1, собственост:
общ. организации, начин на трайно ползва
не – нива, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 10392.228.1, собственост: частна, начин на
трайно ползване – нива, в землището на с. Ве
ликденче; ПИ № 10392.228.2, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щет о на с. Вел и к ден че; ПИ № 10392.228.3,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Великденче; ПИ
№ 10392.504.4, собственост: частна, начин на
трайно ползване – широколистна гора, в зем
лището на с. Великденче; ПИ № 10392.504.3,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – широколистна гора, в землището на с.
Велик денче; ПИ № 10392.227.4, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Великденче; ПИ № 10392.227.5,
собственост: общ. организации, начин на трай
но ползване – нива, в землището на с. Велик
денче; ПИ № 10392.227.6, собственост: частна,
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Великденче; ПИ № 10392.227.2, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Великденче; ПИ № 10392.227.3,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Великденче; ПИ
№ 10392.226.5, собственост: частна, начин на
трайно ползване – нива, в землището на с. Ве
ликденче; ПИ № 10392.226.4, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Велик денче; ПИ № 10392.226.10,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Великденче; ПИ
№ 10392.222.3, собственост: частна, начин на
трайно ползване – нива, в землището на с. Ве
ликденче; ПИ № 10392.222.4, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щет о на с. Вел и к ден че; ПИ № 10392.222.5,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Великденче; ПИ
№ 10392.222.6, собственост: частна, начин на
трайно ползване – нива, в землището на с. Ве
ликденче; ПИ № 10392.221.5, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
ще т о на с. Вел и к ден че; П И № 10392.221.6,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Великденче; ПИ
№ 10392.95.2, собственост: частна, начин на
трайно ползване – пасище, мера, в землището
на с. Великденче; ПИ № 10392.210.5, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Великденче; ПИ № 10392.210.6,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Великденче; ПИ
№ 10392.210.7, собственост: частна, начин на
трайно ползване – нива, в землището на с. Ве
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ликденче; ПИ № 10392.210.8, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Велик денче; ПИ № 10392.210.11,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Великденче; ПИ
№ 10392.210.12, собственост: частна, начин на
трайно ползване – нива, в землището на с. Ве
ликденче; ПИ № 53535.231.1, собственост: общ.
организации, начин на трайно ползване – нива,
в землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.232.5,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на гр. Омуртаг; ПИ
№ 53535.232.329, собственост: частна, начин на
трайно ползване – нива, в землището на гр.
Омуртаг; ПИ № 53535.236.11, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.236.13, соб
ст веност: част на, начин на т райно ползва
не – нива, в землището на гр. Омуртаг; ПИ
№ 53535.236.5, собственост: частна, начин на
трайно ползване – нива, в землището на гр.
Омуртаг; ПИ № 53535.236.4, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на гр. Омуртаг, община Омуртаг; землищата на община Антоново: ПИ № 65752.22.8,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.22.7, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.22.13, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Свирчово; ПИ № 65752.22.12, соб
ст веност: част на, начин на т райно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.22.3, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.40.6, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Свирчово; ПИ № 65752.23.4, собстве
нос т: общес т вен и орга н., нач и н на т ра й но
ползване – нива, в землището на с. Свирчово;
ПИ № 65752.23.18, собственост: частна, начин
на трайно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.23.12, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Свирчово; ПИ № 65752.23.23, соб
ст веност: част на, начин на т райно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.23.7, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.17.18, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Свирчово; ПИ № 65752.17.22, собстве
ност: частна, начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Свирчово; ПИ № 65752.17.17,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.17.11, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.17.25, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Свирчово; ПИ № 65752.19.25, соб
ст веност: част на, начин на т райно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.19.24, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.19.19, собственост: част

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Свирчово; ПИ № 65752.19.17, собстве
ност: частна, начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Свирчово; ПИ № 65752.20.14,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.20.13, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.20.12, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Свирчово; ПИ № 65752.39.2, собстве
ност: частна, начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Свирчово; ПИ № 65752.35.23,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.63.11, собственост: частна, начин на
трайно ползване – дърв. горски пл., в землище
то на с. Свирчово; ПИ № 65752.11.23, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Свирчово; ПИ № 65752.11.22,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.13.37, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.22.8, собственост: об
щес т вен и орга н., нач и н на т ра й но ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.13.13, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Свирчово; ПИ № 65752.14.16, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Свирчово; ПИ № 65752.14.19, собстве
ност: частна, начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Свирчово; ПИ № 65752.14.18,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – нива, в землището на с. Свирчово; ПИ
№ 65752.14.27, собственост: обществени орган.,
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Свирчово; ПИ № 65752.14.25, собственост:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Свирчово; ПИ № 61251.11.7,
собственост: чуждестранна, начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Равно село;
ПИ № 61251.11.11, собственост: частна, начин
на трайно ползване – нива, в землището на с.
Равно село; ПИ № 61251.11.15, собст веност:
частна, начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Равно село; ПИ № 61251.3.43,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – ливада, в землището на с. Равно село; ПИ
№ 61251.3.38, собственост: чуждестранна, начин
на трайно ползване – ливада, в землището на
с. Равно село; ПИ № 61251.3.39, собственост:
частна, начин на трайно ползване – ливада, в
землището на с. Равно село; ПИ № 61251.3.30,
собственост: частна, начин на трайно ползва
не – ливада, в землището на с. Равно село; ПИ
№ 61251.3.27, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Равно село; ПИ № 61251.3.21, собственост: чуж
дестранна, начин на трайно ползване – овощна
градина, в землището на с. Равно село; ПИ
№ 61251.3.13, собственост: частна, начин на
трайно ползване – овощна градина, в землище
то на с. Равно село; ПИ № 61251.17.5, собственост:
частна, начин на трайно ползване – дърв. горски
площи, в землището на с. Равно село; ПИ
№ 61251.17.1, собственост: частна, начин на
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трайно ползване – дърв. горски площи, в зем
лището на с. Равно село; ПИ № 61251.17.4, соб
ст веност: част на, начин на т райно ползва
не – д ърв. г ор ск и п лощ и, в зем л и ще т о на
с. Равно село; ПИ № 61251.17.12, собственост:
частна, начин на трайно ползване – дърв. горски
площи, в землището на с. Равно село; ПИ
№ 61251.14.19, собственост: частна, начин на
трайно ползване – ливада, в землището на с.
Равно село; ПИ № 61251.14.18, собственост:
частна, начин на трайно ползване – ливада, в
землището на с. Равно село; ПИ № 61251.14.17,
собственост: обществени орган., начин на трай
но ползване – ливада, в землището на с. Равно
село; ПИ № 61251.16.25, собственост: частна,
начин на трайно ползване – ливада, в земли
щето на с. Равно село; ПИ № 61251.16.28, соб
ственост: частна, начин на трайно ползване – ли
в а д а , в з ем л и ще т о н а с. Ра вно с е ло; П И
№ 61251.16.5, собственост: частна, начин на
т райно ползване – нива, в землището на с.
Равно село; ПИ № 61251.16.4, собственост: част
на, начин на трайно ползване – нива, в земли
щето на с. Равно село, община Антоново. За
интересованите могат да се запознаят с проек
та, изложен за проучване в сградата на общин
ската админист раци я – Ом у ртаг, ет. 2, ста я
№ 17. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
16
20. – Община Русе на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през м. декември 2020 г. е
извършена продажба на сграда с идентификатор
63427.1.283.2 по кадастралната карта и кадастрал
ните регистри на гр. Русе със застроена площ
56 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда
за търговия, с адрес: ул. Доростол № 106, кв.
Възраждане, гр. Русе, предмет на акт за частна
общинска собственост № 9003 от 25.02.2019 г.;
продадена по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК
на Капка Красимирова Панайотова с достигната
цена 45 900 лв., платени на 4.12.2020 г.
9814
40. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
за частично изменение на плана за улична регу
лация (ПУП – ПР за ЧИПУР) на улици с осови
точки (о.т.) 832-615-614 и о.т. 832-833-1180-1186 и
проектни улици с о.т. 615-616 и о.т. 833-654-653 по
регулационния план на ЦГЧ на гр. Троян заедно
с комуникационно-транспортен план (КТП) с цел
изграждане на ново кръгово кръстовище между
ул. Георги С. Раковски и ул. Опълченска. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация. Проектът е из
ложен в сградата на Община Троян в стая № 30
от 9 до 12 ч. всеки работен ден.
9804
5. – Общ и на Червен бря г на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 от
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с
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Решение № 254 от 27.11.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, е одобрен подробен
устройствен план – план за регулация и за
строяване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на кв. 20 и
частично кв. 21 по действащия регулационен и
застроителен план на гр. Червен бряг и при
лежащите улици, изработен върху извадка от
действащата кадастрална карта, при което: не се
засягат границите на имот с идентификатор по
кадастрална карта 80501.807.4, собственост на ДП
„Национална компания „Железопътна инфра
структура“; поземлените имоти се урегулират по
имотни граници по одобрената кадастрална карта
на гр. Червен бряг в съответствие с чл. 17, ал. 1
от ЗУТ с отреждане за индивидуално жилищно
строителство, с изключение на УПИ VІІ-802.9 и
УПИ ХVІІ-802.18 – „за общественообслужваща
дейност“; отпадат нереализирани улици: от о.т.
404 през о.т. 403-402-401-406 до о.т. 405 и улица
от о.т. 403 до о.т. 410; заличава се осова линия
между о.т. 404 и о.т. 411а, прокарва се нова осова
линия между о.т. 404 и новоопределена о.т. 411б;
заличава се осова линия между о.т. 409, о.т. 408
и о.т. 405, прокарва се нова осова линия между
новоопределени о.т. 409а, 408а, 408б, 405а, 405б,
405в до о.т. 405г; кв. 20 се предвижда като жи
лищна устройствена зона Жм с малка височина
до 10 м, с показатели за устройство и застро
яване съобразно изискванията на Наредба № 7
от 2003 г. за правила и норми за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони;
в новите УПИ VІІ-802.9 и УПИ ХVІІ-802.18 се
определят следните параметри на застрояване:
плътност до 70%; коефициент на интензивност
до 2; минимална озеленена площ – 30%; а в
останалите УПИ на кв. 20: плътност до 60%;
коефициент на интензивност до 2; минимална
озеленена площ – 40%; кв. 21 в новите си граници
включва поземлени имоти с идентификатори по
кадастрална карта 80501.802.497, 80501.802.496,
80501.802.498 и запазва отреждането „За парк“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред А д
министративния съд – Плевен, чрез Община
Червен бряг.
28
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бата за организацията и дейността на клубовете
за пенсионерите и инвалидите в община Кос
тинброд, приета с Решение № 159 от 31.03.2016 г.
на Общинския съвет – Костинброд, адм. дело
№ 1282/2020 г. е насрочено за 24.02.2021 г. от 10 ч.
41
Бургаският районен съд, XXXVIII гражданска
колегия, съобщава на Едуард Полонский и Ирина
Полонский с последен известен адрес гр. Бургас,
кв. Сарафово, ул. Брацигово № 31, ет. 3, ап. 6,
че има заведено гр. д. № 3435/2020 г. от етажна
собственост с адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул.
Брацигово № 31, с правно основание – иск за дел
ба. Същите да се явят в Районния съд – Бургас,
ул. Александровска № 101, ет. 3, за връчване на
препис от исковата молба и приложенията към
нея за отговор в едномесечен срок по реда на
чл. 131 от ГПК. Ответниците да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9812
Габровският районен съд уведомява Петер
Чарлес, ЛНЧ 1002007580, роден на 3.07.1938 г.,
гражданин на Нидерландия, без адресна регис
трация на територията на Република България, че
срещу него е образувано гр. дело № 1071/2020 г.
по описа на съда въз основа на подадена от
„Дженерали застраховане“ – АД, искова молба с
правно основание чл. 410, ал. 1 от КЗ във връзка
с чл. 45 и 86 от ЗЗД. Ако в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ ответникът
Петер Чарлес не се яви в Районен съд – Габрово,
за да получи препис от исковата молба и прило
женията, или не упълномощи представител, ще
му бъде назначен особен представител.
42
Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на
ответника Мохаммад Зияд Дасуки, роден на
24.07.1986 г. в Палестина, понастоящем с неизвес
тен адрес, по гр. д. № 315 от 2020 г. на основание
чл. 48, ал. 1 от ГПК в двуседмичен срок от обна
родването на съобщението в „Държавен вестник“
да се яви в PC – гр. Омуртаг, за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията към
нея, като при неявяване в дадения срок съдът ще
му назначи особен представител на ocнование
чл. 48, ал. 2 от ГПК на разноски на ищеца.
24

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 2 от Административнопро
цесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на прокурор в Районната прокуратура – Свищов,
против разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 8, 10 и 11
от Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общинския жилищен фонд, прието
с Решение № 79 от протокол № 5 от 30.01.2020 г.
на Общинския съвет – Свищов, за което е обра
зувано адм. д. № 750/2020 г. по описа на Адми
нистративния съд – Велико Търново. Съдебното
заседание е насрочено за 26.02.2021 г. от 10,15 ч.
19
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по протест на прокурор при
Софийската окръжна прокуратура срещу Наред

Габровският окръжен съд обявява, че е об
разувано гр. д. № 433/2020 г. по искова молба на
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 129010997, чрез заместник-председателя
Антон Томов Славчев – за председател, съгласно
чл. 14, ал. 3 от ЗПКОНПИ, адрес за призовава
не: Велико Търново, пл. Център № 2, сграда на
Областен управител, ет. 2, стая № 211А, против
Зейнал Арифов Исмаилов, Наташа Михайлова
Стефанова, Онур Зейналов Арифов, действащ
чрез своите родители и законни представители
Зейнал Арифов Исмаилов и Наташа Михайлова
Стефанова, с правно основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ и с искане за отнемане в полза на
държавата следното имущество на обща стойност
353 839,41 лв., а именно:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Зейнал Арифов Исмаилов
и от Наташа Михайлова Стефанова с цена на иска
в размер 4500 лв.:
Лек а в т омо би л , марк а „Мерцеде с“, мо 
дел „Спринтер 314“, рег. № ЕВ7955ВА, рама
№ WDB9030721Р537891, двигател без номер, дата
на първоначална регистрация 15.01.1996 г. Автомо
билът е собственост на Зейнал Арифов Исмаилов
и Наташа Михайлова Стефанова.
Пазарна стойност към настоящ мо
мент – 4500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Зейнал Арифов
Исмаилов с цена на иска в размер 131 950,04 лв.:
Сумата в размер 76 426,60 лв., представлява
ща парични средства, предоставени от Зейнал
Арифов Исмаилов под формата на заеми на
физически лица.
Сумата в размер 36 796,20 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижимите имоти към
датата на отчуждаване.
Сумата в размер 6500 лв., представляваща
възстановена сума от участие в търг по банкова
сметка с IBAN ВG98SТSА93000020415953 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
възстановена сума от участие в търг по банкова
сметка с IBAN ВG98SТSА93000020415953, в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
Сумата в общ размер 10 199,17 лв., представля
ваща преводи от трети лица (намалена с плате
ните банкови такси) по банкова сметка с IBAN
ВG98SТSА93000020415953, в „Банка ДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 528,07 лв., представляваща
преведени средства от трето лице.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Зейнал Арифов
Исмаилов и от Наташа Михайлова Стефанова с
цена на иска в размер 162 500 лв.:
Сумата в размер 24 500 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижимите имоти към
датата на отчуждаване.
Сумата в размер 102 500 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот към датата
на отчуждаване.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на отчуждаване.
Сумата в размер 7500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Мерцедес 214“, рег. № ЕВ3625ВА, към датата
на отчуждаване.
Сумата в размер 7500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Мерцедес 214“, рег. № ЕВ4326ВА, към датата
на отчуждаване.
Сумата в размер 8700 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „МЛ 320“, рег. № ЕВ4927ВА,
към датата на отчуждаване.
Сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност на ремарке за товарен авто
мобил „Боро БР2“, рег. № ЕВ0168ЕВ, към датата
на отчуждаване.
Сумата в размер 5300 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
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„Фолксваген Шаран 4 Моушън“, рег. № ЕВ5495ВВ,
към датата на отчуждаване.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 3 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Онур Зейналов
Арифов, действащ чрез своите родители и законни
представители Зейнал Арифов Исмаилов и Наташа Михайлова Стефанова, с цена на иска в размер
27 353,35 лв.:
Сумата в общ размер 27 353,35 лв., представ
ляваща вноски по спестовен влог с № 23534194,
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Онур Зейналов
Арифов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Наташа Михайлова
Стефанова с цена на иска в размер 27 536,02 лв.:
Сумата в размер 429,85 лв., представляваща
превод от трети лица (намалена с платени
те банкови такси) по банкова сметка с IBAN
ВG76SТSА93000022913191 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Наташа Михайлова Стефанова.
Сумата в общ размер 7345,15 лв., представля
ваща погасителни вноски по стокови кредити на
Наташа Михайлова Стефанова.
Сумата в общ размер 4459,26 лв., представля
ваща преведени средства от трети лица.
Сумата в общ размер 6630,29 лв., представля
ваща преведени средства от трети лица.
Сумата в общ размер 8671,47 лв., представля
ваща преведени средства на трети лица.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет на
исковата молба, в двумесечен срок от обнародване
на обявлението по чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
в „Държавен вестник“.
Първото съдебно заседание по делото е нас
рочено за 11.05.2021 г. от 14 ч.
36
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 154, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че в съ
щия съд е образувано гр. дело № 655/2020 г. по
постъпило искане – искова молба, вписана в
Агенцията по вписванията, Службата по впис
ванията – Плевен, на 24.08.2020 г. по чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ от Комисията за противо
действие на корупцията и за отнемане на неза
конно придобитото имущество – София, против
ответниците Мирослава Георгиева Ангелова
от гр. Кнежа, ул. Благой Иванов № 56, Ивайло
Илиев Борисов от гр. Кнежа, ул. Благой Иванов
№ 56, и Боряна Илиева Борисова от гр. Кнежа,
ул. Георги Михайлов № 55, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 115 000 лв., както следва:
Иск с правно основание чл. 154, ал. 2 от
ЗПКОНПИ с петитум да се признае за устано
вено по отношение на ответниците Мирослава
Георгиева Ангелова и Боряна Илиева Борисова,
че имуществото, съставляващо недвижим имот,
намиращ се в К нежа, ул. Георги Михайлов
№ 55, представляващ урегулиран поземлен имот
VI-2590 в стр. кв. 134 по ЗРП на гр. Кнежа с
площ 1220 кв. м ведно с построените в имота
жилищна сграда и лятна кухня, както и всички
други подобрения и приращения в имота, при
граници и съседи на УПИ: улица, УПИ № XV2590, УПИ № XIV-1564, УПИ № XI-1564, УПИ
№ V-1566, е незаконно придобито, както и да
се обяви за недействителна спрямо държавата
възмездната сделка с това имущество, представ
ляваща договор за покупко-продажба, сключен
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на 4.05.2018 г. между Боряна Илиева Борисова
и Мирослава Георгиева Ангелова, отразена в
нотариален акт № 179, том II, peг. № 1310, дело
№ 287/2018 г. по описа на нотариус Валерия
Рачева, peг. № 550 на НК и район на действие
PC – Кнежа, вписана като акт № 64, том III, вх.
рег. № 1090/4.05.2018 г. в СВ при PC – Кнежа, и
иск с правно основание чл. 153 от ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на притежа
ваното от ответниците Ивайло Илиев Борисов
и Мирослава Георгиева Ангелова имущество на
обща стойност 115 000 лв., както следва:
На основание чл. 153 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослава Георгиева Ангелова: на недвижим имот, намиращ се в
Кнежа, ул. Георги Михайлов № 55, представля
ващ урегулиран поземлен имот VI-2590 в стр.
кв. 134 по ЗРП на гр. Кнежа с площ 1220 кв. м
ведно с построените в имота жилищна сграда и
лятна кухня, както и всички други подобрения
и приращения в имота, при граници и съседи
на УПИ: улица, УПИ № XV-2590, УПИ № XIV1564, УПИ № XI-1564, УПИ № V-1566, с пазарна
стойност 28 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Илиев Борисов:
на недвижим имот, намиращ се в Кнежа, ул.
Благой Иванов № 56, представляващ УПИ ХХІІ1415 в стр. кв. 71 по ЗРП на гр. Кнежа с площ
932 кв. м ведно с построените в имота масив
ни жилищни сгради, жилищна сграда – лятна
ку хня, масивна стопанска сграда и масивен
гараж, при граници и съседи на ПИ и УПИ:
УПИ № ХХІІІ-1414, УПИ № IV-1413, УПИ № V1416,УПИ № XXI-1418 и улица, съставляващ по
скица № 274/09.10.2011 г. на община Кнежа ПИ с
площ 947 кв. м, а по нотариален акт № 30, том 1,
дело № 72/1968 г. на Районния съд – Кнежа,
дворно място с площ 932 кв. м, съставляващо
ПИ с планоснимачен № 1415 в стр. кв. № 71 по
ЗРП на гр. Кнежа, с пазарна стойност 41 200 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Илиев Борисов:
на лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“,
peг. № EH4538К А, двигател № 3005000, paмa
WF33RHSB83300184, цвят: сив металик, с пазарна
стойност 3800 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Илиев
Борисов сумата 42 000 лв., от която:
– сума в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Ауди“, модел „А4“, peг. № ЕН0299KB, двига
тел № AWX137241, paмa WAUZZZ8E02A032670,
цвят: сив металик, към датата на отчуждаването
му – 11.12.2017 г.;
– сума в размер 35 000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка „Мер
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цедес“, модел „ЦЛС 350“, peг. № EH5921KB, дви
гател № 27296430029207, рама WDD2193561A011638,
цвят: сив металик, към датата на отчуждаването
му – 7.12.2017 г.;
– сума в размер 3000 лв., представляваща па
зарната стойност на лек автомобил марка „Рено“,
модел „Трафик“, peг. № EH4542К Р, двигател
№ 009776023, paмa WF1TB340507400222, цвят: бял,
към датата на отчуждаването му – 30.10.2019 г.
Насрочва първо открито съдебно заседание
по делото за 27.04.2021 г. – 13,30 ч.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху гореописаното имуще
ство, е най-късно до датата на първото съдебно
заседание – 27.04.2021 г.
9807

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по коневъдство и конен спорт – Елит“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква
по своя инициатива общо събрание на членовете
на сдружението на 27.02.2021 г. в 10 ч. на адрес:
София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 276,
ет. 8, ап. 41, при следния дневен ред: 1. одобряване
на решение на управителния съвет за промяна
на седалището и адреса на управление на сдру
жението; 2. вземане на решение за промяна на
устава на сдружението, вкл. чл. 9, ал. 1, чл. 15
и 17 и приемане на нов устав; 3. одобряване на
решение на управителния съвет за изключване
на член на сдружението; 4. приемане на нови
членове на сдружението; 5. освобождаване от
длъжност и от отговорност на член на управи
телния съвет на сдружението; 6. избор на нов
член на управителния съвет и нов управителен
съвет на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
40
Пламена Желязкова Ганчева – ликвидатор на
Адвокатско дружество „Ганчева и Михова“ – в
ликвидация, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Христо Ботев № 10, ет. 4, офис 8,
БУЛСТАТ 176870396, на основание Решение
№ 260007 от 14.12.2020 г. по ф.д. № 59/2015 г. по
описа на Варненския окръжен съд кани креди
торите на дружеството да предявят вземанията
си в шестмесечен срок от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
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